
Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuáros onkormányzat Képviseló.testületének
Y źĺrosgazdźtlkodási és Pénztigý Bizottsága

ELoTERJESZTÉS /..N ^ľ
a Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2015. máľcius 9-i ĺilésér" , .l- U,T

Táľgy: Javaslat ,,Vál|alkozási szeľződés keretében az Európa Belvárosa Program II. _ Palotanegyed
Kultuľális Városmegújítása során útépítésĺ és javítĺĺsi munk.ĺlatok e|végzése" tárgyúl közbeszeľzési
eljáľás megindítására

Eloterjesztő: Fernezelý Gergely DLA, Váro.sfejlesztési és FőépítésziIJgyosztźl|y,igyosztáĺ|yvezető
Készítette: Városfejlesztési és Főépítészi Ugyosztály, ESZ-KER Kft., Jegyzői Kabinet
A napirendet nýlvános tilésen kell tárgyalni.
A döntés el fo gadás áh oz egyszeĺu szav azattiobbs é g szĺiksé ges.

Metléklet: 1. sz. melléklet bírálóbizottsźrys jegyzokönyv és egyéni bírálati lapok
2. sz. melléklet eljárást indító ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénztigyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tarta|mának részletes ismertetése

A Képviselő-testiilet a 64lf0I3. (II.27.) számú hatźlrozatźtban döntött arról' hogy elindítja a Budapest-

Józsefuáros Európa Belvárosa Kulturális-gazdasźtgFejlesztési Program II. elnevezésiĺ progĺamot (a további-
akban: EUB II.).
A Fővárosi Közgýlés 20|3. március f7-én megalkotta a Fővárosi Városrehabiliüációs Keret felhasználásá-
nak szabályaiľól szóló f7l2o|3. (tV.18.) Fov. Kgy. rendeletét, mely 20tr3. május 3-án jelent meg ľÉn-rÖz
címen és lépett hatźiyba.

Mindezek a|apjtn a Képviselő-testiilet a I53l20L3. (V.08.) számihatfuozatátban döntĺĺtt anól, hogy részt
vesz a fenti pźiyázaton, és a 274lf013. (V[. l7.) számú határozatában elfogadta a pźttiyźnat adatlapját és an-

nak mellékleteit, valamint a projekt megvalósítiásában ľésztvevő partnerek körét.

A Fővárosi Közgyilés az I573l20I3. (09.26.) számú határozatátban megállapította a fovárosi támogatasokat,
amely alapján ,,Európa Belvárosa program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegíljitása,, e|nevęzéstĺ pro-
jektre ĺisszesen 3I7.5|6,0 e Ft támogatást ítélt meg.

A Képviselo{estiilet a 397ĺf0t3. (xI.06.), a Főviíro.si Közgyulés 181612013. ()il.14.) szźtmíhatźtrozatétban
döntött a Fovárosi onkormányzat és a Józsefvárosi onkoľmányzat között kötendő egytittmiĺködési megálla-
podásról, mely a Felek részérol aláírásra került.

A Képviselő-testĺilet ga\oL4. (V.14.) száműhatźrozatábandĺjntött a pľojekt megvalósítására vonatkozó a

Főváľosi onkormányzattal kcitendo Támogatási szeľződésrol, mely a|áirása megtörtént.

AZ EUB I[' Támogatási szęrzódésében foglalt programjai közĺitt megtalálhatóak egyes útęítési és javítási

munkálatok is. Ennek keretében megujul a Bľódy Sándor utca Puskin utcai szakasza, aBrődy Sándor ltca a
Vas utca és a Horánszky utca, valamint a Horánszky utca és a Gutenberg tér között, a Gutenberg tér Somo-
gyi Béla utca, Rökk Szilárd utca felőli oldala, a Gyulai Pál utca Stáhly utca és a Rákóczi út közötti szaka-
szźnakegy tésze, valamint utcabútorok és növények kerĹilnek elhelyezésre a Pollack Mihály téren.

Az építési beruházás becsĺilt éľtéke nettó 142.000.000'- Fü

A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Fĺĺépítészi IJgyosztźĺ|ya összeállította a közbeszerzés tárgyát
képezo műszaki leíľást, ezt követően azEsz-Ker Kft. elkészítette az eljárást indító felhívás és dokumenŁíció
tervezętét.



A Bíráló Bizottság 2015. március 5-én üartott ülésén véleményezte a közbeszerzési eljárás dokumenfumait és

megáll apítás a1k ( l . s z. m e ll é kl e t ) az alźtbbiak:
l.) megszavazták a Kbt. Harmadik Része alapján nemzeti eljárásrend szerinti nýlt közbeszerzési eljárás

alka|mazásź.J.
2.) etfogadták a felhívás, dokumentáció tervezetét és javasolták elfopdásra a dontéshozónak

ll. A beteľjesztés indoka
A fenti becsült érték atapján a kivitelezésľe vonatkozóan sziikséges a közbeszerzési eljárás megindítrására

vonatkozó döntéshozatal, valamint akôzbeszerzési eljárást indító felhívrís és ajánlattételi dokumenĺíció el-

fogadása. Tekintettel arra, hogy aBiráÄőBizottság targyi eljárásban 2015. március 5-én tartott iilést ez indo-

kolja az eloterjesztés pót kézbesítését.

IIL Dtintés célja, pénzügyi hatása

A döntés cé|ja: az EUB II. keretében a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása során útépítési és javíĺísi
munkálatok elvégzése, mely kivitelezésére vonatkozóan sztikséges a közbęszerzési e|jźrźs megindítasára

vonatkozó döntéshozatal.

A projekt utófinanszírozásű, az építési beruházás becsiilt nettó értékének - mely 142.000.000,- Ft. _ feđezete

a k<;ltségvetés 11605 címének - önként vállalt faladat _ beruházási (utak felújítása) előinányzatán ĺendęlke.

zésre áÄl'.

Iv. Jogszabálýkłirnyezet

A Képviselo.testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźiyzatźrő| szőlő 36ĺ20|4 CxI.06.) önkormány-

zati rendelet 7. melléklet 1.1. pont l.1.3. alponda szerint aYźrosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottságdönt
közbeszerzési ügyekben az e|járás megindításáról, eredmény megállapításáról, beszerzési ügyekben az

eľedmény megállapításáról.

Kéremaza|źhbihatározati javaslatelfogadását.

HłrÁnozłTI JAvAsLAT

A Váľosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság a ,,Vállalkoząsi szerződés keretében az Európa Belvĺźrosa

Program II. - Palotanegłed Kuĺturólis Városmegújítása során útépítési és jnítósi munkálatok elvépése,,

tá,rgytl kiizbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

1. a közbeszerzéseko|sző|ő201l. évi CVn. törvényben foglalt nemzeti eljárásrend szerinti nýltkiizbe-
szerzési e|járźst folytat le.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. máľcius 09'

2. e|fogadja az e|őterjesztés 2. szźtmű metlékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt.

Felęlős: polgármester
Határidő: 2015. március 09.

A döntés végrehajtásátvégzo szervezetiegység: Ész-rrn Kft., Jegyzöi Kabinet

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|őterjesztés elokészítőjének javas|ata akőzzététel módjá-

ra: honlapon

Budapest, 2015. március 09.

Fernezelý Gergely DLA
iigyosztályvezető 1 .
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nÍnÁlo uizottsági
JEGYZOKONYV

1. AjánIatkéľő: Józsefváľosi önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63.67.)

2. A közbeszerzés táľgya: ,,VáIlalkozásÍ szerződés keretében az Eunípa Belvárosa Program
il, - Palotanegyed killtirálĺs Városmegújí.titsa során útépítési és javítiősi munkáIatok
álvégzéie,,tárgí(l, Kbt. Harmadik része a|apián nemzeti e|járásrend szerinti nyí|t kozbeszeęési e|járás

soráň az eUárást megindíto felhĺvás és dokumentáció teĺvezetének véleményezése.

3' Időpont: 2015. 5l5 0s. .'Ä0 .00

4, A jegvzőkönyv fe|vételekor jelen|évő személyek: a|ulírott BB tagok

1,) A Bíráló Bizottság megszavazta a Kbt. Harmadik része alapján nemzeti e|járásrend szerintĺ nyí|t

közbeszerzési e|járás a IkaImazását.

f,) 
^Bká|ő 

Bizottság megszavazta és e|fogadta az eljárást megindÍtó fe|hÍvást és dokumentációt.

3.) A Bĺrá|ó Bizottság megszavazta az eljárást megindíto fe|hĺvás, dokumentáció teĺvezetét
javaso|om e|fogadásra a döntéshozónak.

Me||éklet:
1. Egyéni bíi.á|ati lapok
2, osszeférhetet|enségi és titoktartási nyi|atkozatok

Bírá|ó Bizottság tagjai :

Kmf.



osszerÉnxeľeĺleľsÉcr És rrľorcrĺnrÁsl NYIlÁTKozAT

A 2011. ÉvI cvlil. ĺönvÉľv (łĺovÁaarĺĺełľ Ksľ.)

24, S-A szERINr

A|u|írott
or 

"l- "u' ĺ7T/* (lakcím:
mint a Bírá|ó Bizottság tagja nyiĺatkozom, hogy

idápest, Baross u. 63-67.) á|ta| megindítandó ,.

Jlizsefváros, Corvin #Éńy rrognm 725-ös és il9/b tömbök Ir, ćitem bontási
munkáÍVáIlatkozasi szerződés keretében az Európa Belvárosa Program II.
Palotanegyed KutturáIis Városmegújítiía grán útépítésÍ és javíĺtiási munkálatok
etvégzésé? Ergyú közbeszezési eljáras-ban nem tartozom a Kbt. 24. $-ában meghatározott
összeférhetet|enségi fe|tételek hatá|ya alá.

Nyi|atkozom, hogy minden szükéges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy e|kerüljem
az osszeférhetďienséget és a Verseny tisztaságának sérelmét eredményező he|yzetek
kiaIakulását.

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

Budapest, 2015. o J os' 
.

--,--------=-_
aláírás



EGYENI BIRALATI LAP

,,Viílĺalkozási szeruődés keretében az Európa Eelvárosa Program II, - Palotanegyed Kulturális
Városmegújí,nísa során útépĺtési és jauítási munkáIatok eĺvégzése,, tárgyú, Kbt. Harmadik része
a|apján nemzeti e|járásrend szerinti nyílt közbeszenési e|járás során az e|járást megindĺtó fe|hĺvás és
dokumentácĺó teruezetének véĺeményezése.

Ajánlatkéľő neve! Józsefuáľosi önkormányzat (Ío82 Budapest, Baross u. 63.67.)

Bírá|ó Bizottság tagja:'-friu,z.,.;=,(Ti,/n,.

1,) Egyetétek az e|őterjesztésse|. Javas|om megszavaznĺ és elfogadnĺ a Kbt. Harmadik része alapján
nemzeti e|járásrend szerinti nyí|t kozbeszenési eljárás megindíLió feĺhívását és dokumentációját'

f) Az e|járást megindĺto fe|hÍvássa|, dokumentációvaľ kapcsolatos észrevéte|eim, javas|ataim az
a|ábbiak:

BudaPest,2015. c5 cr.



összerÉnnErrĺlrľsÉer És ľrľomłnľÁsl NYI!áTKoZAT

A 2011. Éw cvlil. ĺönvÉľv (łrovÁaerłrełľ Ksr.)

24.$-^szERrNr

(lakcím:
mint a Bíráló Bizottság tagja nyilatkozom, hogy

a Józsefiĺáľosi (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) á|ta| megindítandó ,,

Jlízsefuárcs, CoruÍn #aány Program 725-ös és 119/b tömbök II, iitem bontási
munkáiVáItatkoziisÍ szenődés kerctében az Európa Belvárosa Program II.
Patotanegyed KuttuľáIis Várcsmegújí.tiía során útépítési és javítiási munkitlatok
elvégzése-targyú közbeszezési e|járásban nem tartozom a Kbt. 24. $-ában meghatározott
összeférhetetlenség i fe|téte|ek hatá lya a lá.

Nyi|atkozom, hogy minden szükséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy e|kerü|jem
az osszeférhetet|enséget és a Verseny tisztasagának sérelmét eredményező helyzetek
kiaIakulását.

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

Budapest,2915. o5. c.í..

DŁ 3ôut<,.At/\)( C \ao

aIáírás



EGYÉNI gÍRÁLAľr LAp

,,VáIlalkozásÍ szerződés keretében az Eunűpa Belviírosa Program Ir, - ľalltalegyed Kulturális,ýárosmegĺIhjítltę 
sirán tłtépí,tési és jauíańsÍ munkátatok elvégzése-tĘrgvú, Kbt. Harmadik része

alápiań náńiuii etjárásiená šierinti nyíii kozbeszerzési eljárás során az e|járást megindĺtó fe|hívás és

dokumentáció tervezetének véleményezése.

Ajánlatkéľő neve! Józsefvárosi önkoľmányzat (ros2 Budapest, Baross u' 63-67.)

Bírrá|ó Bizottsag tugju p

1.) Egyetéftek az előterjesztésse|. Javaslom megszavazni és e|fogadli ą ĺb! Harmadik része alapján
- , 

nómzeti erjáráľená Ĺzerinti nyí|t közbeszerzěsieljárás megindító felhívását és dokumentacióját.

2.) AE eljárást megindító fe|hÍvással, dokumentacióva| kapcsolatos észrevéte|eim, javas|ataim az

alábbĺak:

Budapest, 2015. 03. uí.



összrrÉnľeĺeľLrÍ{sÉcĺ És ľrĺorľnnľÁsl NYILATKoZAT

A 2011' Évľ CVIII. rtnvÉľv (ł rovÁaarnxanľĺ Kar.)

24. 5.ł szERINT

Aĺulírott (.-'.}.., .n,ul ti ĺ.^\ t.;ľ\ i
'l' 

]ł''l'.i. _rrl'j 
i Qi*q' ĺ(-i /\'iS'lc.,,.ić:i..-l]-7T

. Lr ĺ;ĺl-;1. (ĺakcím:

), mint a Bírá|ó Bizottság tagja nyi|atkozom, hogy
a Józseńłáľosi önkoľmányzat (1082 Budapest, Baross u. 63.67') á|ta| megindítandó l,

Józsefuáros, Coruin Sétány Pľogram 725-ös és 779/b tőmbök il. iitem bontásĺ
munkáiuáIlalkozási szenődés keretében az Európa Beĺvárosa Pľogranl II,
Palotanegyed Kulturálb Városmegújítiáa során útepítésĺ és javíhási munkálatok
elvégzése,, tárgyú kozbeszerzési eljárásban nem tartozom a Kbt. 24. $-ában meghatározott
összeférhetetĺenségi fe|tételek hatá|ya alá.

Nyi|atkozom, hogy minden szükséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy eĺkerÜ$em
az összeférhetetlenséget és a Verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek
kia|akulását.

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

Budapest, fQ]$. u:) v. ý'



i.

:

:

i EGYENI BIRATATI tAP

i

|. ,,VátlalkozásÍ szerződés keretében az Európa Beluárosa Program rr. - Palotanegyed Kutturátis
i Városmegújítása során útépítésÍ és javí,tási munkátatok elvégzése,,tárgyú, Kbt. Haľmadik része
i alapján nemzeti eljárásrend szerinti nyí|t kozbeszeľzési e|járás során az eljáľást megindíto fe|hívás és
i. dokumentáció tervezetének véleményezése.
l

i Aján|atkéľő neve: Józsefváľosi önkormányzat (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)
t:

i:ll ,...!., -, , , -] ,^ ^ I.l 
Bíráló Bizottság tagja: Ĺ;.i;Ĺ.7 ł dę, tĺi N c 1ł. 'ii.

l: 1 \ trjyetértek az előterjesztésse|, Javasĺom megszavazni és e|fogadni a Kbt' Harmadik része a|apján: r.,/ L!
l nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszezési eljárás megĺndíto fe|hÍvását és dokumentacióját'
i. l.) Az eĺjárást megindĺto felhívássa|, dokumentációva| kapcsolatos észrevéte|eim, javas|ataim az

alábbiak:

Budapest,2015. ct ľs. 
.

(:.. Í li ií''L/'.L-.
... }i':' j.j.\.......ś:.::..: : :l......'''..... .

i.j Aĺáírás



2.ĺ-. b*bĹLW

kłizbeszerzési feladására irá kérelem
NFM. r. 6. s (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kel! adni az a!ábbiakat:

a) a Kbt. 21. 5 (5) bekezdése szerint a Hatóság á|ta| vezetett aján|atkérők nyi|vántartásában az
aján|atkérőt megje|o|ő azonosító szám :

AKO3549
b) az aján|atkérő a Kbt' me|y rende|kezése a|apján tartozik annak a hatá|ya a|á, ideéftve a Kbt.

6. 5 (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vál|a|t köte|ezettség vagy kĹi|ön
jogszabá|y köte|ezése a|apján torténő a|kaĺmazás esetét is:

Kbt.6' 5 (1) bekezdés b) pont
c) az ajánlatkérő a Kbt. me|y része, il|etve fejezete szerinti e|járást a|ka|mazza:

Kbt' Harmadik Rész (nemzetl értékhatárt elérő értékű) szerinti nyílt közbeszerzési
etjárás

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsü|t értéke, szükség szerint
utalva a Kbt. 18. $-ára:

nettó 142.ooo.ooo,- Ft
e) annak megjelö|ése, hogy a kére|em az Értesítőben történő közzététel kezdeményezi;
f) ha a kére|mező o|yan hirdetmény közzétételét kériaz Értesítőben, ame|ynek kozzététe|e a Kbt.

szerint nem kotelező, ez a körü|mény:
Kötelező

g) a kére|em és a hirdetmény megkÜ|désének 1aoja:
2o'15. ',.Ł..

h) ha a hirdetmény e||enőrzése nem köte|ező, annak köz|ése, hogy a kére|mező kéri-e a
hi rdetmény e| |enőrzését :

A hirdetmény ellenőrzése kötelező.
i) ha a hirdetmény e||enőrzése köte|ező vagy azt a kére|mező kériés aze||enőrzési díjjat

kapcso|atban kedvezményre Vagy mentességre jogosult, ennek koz|ése:
Ajánlatkérő kedvezményre nem jogosult.

Egyéb közlemény:

3. mellékĺeta 92 11, (XII. 30,) NFM rendeĺethez

KozBESzERzÉsl ÉnresÍľo
A Kozbeszezési Hatóság Hivatalos Lapja

euÁnÁsľ MEGINDÍTó relnÍvÁs

A Kbt. 121' s (1) bekezdés b) pontja szerintieljárás

X Építesi beruházás
l Árubeszezés
n Szolgá|tatás megrende|és
-! 

tt.'
Lt trpEesl Koncesszro
n Szo|gáltatasi koncesszió

I. szAKAsz: ruÁľurxÉnő



I.1) NÉv' cÍlł És KAPcsotATTAnľÁsr roľĺ(or)
Hivata|os név: Józsefuárosi Önkormányzat

Postai cím: Baross utca 63-67.

Város/Község : Budapest Postai
irányítószám:
1082

ország: Magyarország

Ka pcsolatta rtási pont(ok) :

Címzett: dr. Ba||a Katalĺn

Telefon: +3614592123

E-mail : ballakata@jozsefuaros.hu Fax: +36 3136696

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az aján|atkérő á|talános címe (URL)' www.jozsefuaros.hu
A fe|haszná|óiolda| címe ([/RL}'

További információ a következő címen szerezhető be
E ł ĺent említett |opcso|attaŕasi pont(ok)
X Eqvéb Gcjĺtse ki az A'I

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

! ł fent em|ített kapcsolattaľtasi pont(ok)
X tciltse ki az A.II me|ĺékletet,

Az aján|atokat vagy részvéte|i jelentkezéseket a következő címre kel| benyújtani
! ł fent em|ített kapcso|attańasi pont(ok)
X Eqvéb (tcj|Be kĺ az A,III

I,2.) 
^z 

ł:Án urrÉnó ľÍpusn

Központi szintű n Kozszolgá|tató !
Regioná|is/he|yi szintű x Támogatott szeruezet [Kbt. 6. $ (1) bekezdés

o) oontl n
Közjogi szeruezet tr Egyéb !

I.3.) Fő rrvÉxrľvsÉc

I.3. 1) KtAsszIKUs n'rÁľurxÉnőr

x Átalános közszo|gá|tatasok ! takásszolgá|tatás és kozösségi rekreáció

! Honvéde|em ! Szociá|is véde|em

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

! Környezetvéde|em ! ortatás

! Gazdasági és pénzügyek ! egyéb (nevezze meg):



I.3.2) xozszoleÁlrłró n'rÁľurxÉnóx

Gáz- és hőenergia terme|ése, szá||ítasa és Vasúti szo|gáltatások
Városi vasúti, vi||amos-, tro|ibusz- éseIosztása

! villamos energia
LJ Foldgáz és kcíolaj fe|tárása és kiterme|ése
LJ Szén és más szi|árd tÜzelőanyag feltárása
és kiterme|ése
! vĺz

a utóbusz szolgá |tatások
D rirotői tevékenységek
E Repü|őtéri tevékenységek
! Egyéu (nevezze meg)i

I. 4.) Beszerzés más aján|atkéľők nevében

Az aján|atkérő más aján|atkérők nevében végzi a beszezést: ! igen X nem

II. SZAKASZ; A SZERZODES TARGYA

II.1) MrcnaľÁnozÁs

II.1' 1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

''Vá||a|kozási 
szeaődés keretében az Európa Be|városa Program II. - Pa|otanegyed Kulturális

Városmegújítása során útépítesi és javÍtási munká|atok e|végzése,,

II.1.2) Aszerződés típusa és a teljesítés helye

x Építési beruházás !Árubeszerzés E Szo|gáltatás

Kivitelezés

Teruezés és kivitelezés f
Kivitelezés, bármi|yen f
eszkozze|, módon, az
aján|atkérő á|taI
meghatározott
kovete|ményeknek
megfele|ően

! Építési koncesszió

Adásvétel !
Lízing !
Bérlet !
Részletvétel !
Ezek kombinációja !

Szolgá|tatási kategória
száma:
(az 1-27, szolgá|tatiísi
kategĺírÍákat lásd a Kbt. 3.
és 4, meĺ|ékletében)

! Szolgáltatási
koncesszió

A te|jesít|és helye:
1082 Budapest, Bródy Sándor utca Puskin utca csomópont (hľsz.:36559l||;36553;3656I)
1082 Buđapest Bródy Sándor utca Vas utca és Gutenberg tér közötti szakasza (hľsz.:
3 65 59 I 1 I ; 36495 ; 3 6628; 36656; 36480)
1082 Budapest Rökk Szilĺĺľd utca, Somogyi Béla út, Gutenbergtéi szakasz (hĺsz.: 36480;
3668 1 ; 36429; 3647 4; 36682)
1082 Budapest Gyulai Pál utca (Sĺĺhly utca és a Rákóczi út közcitti szakaszegy része) (hĺsz.:
3643s)
1082 Budapest Pollack Mihály tér (ľsz.: 3656|)

NUTs-kód HU101



II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásľa és dinamikus beszeľzési rendszerre
(DBR) vonatkozó információk

X A hirdetmény kozbeszerzés megvalósítására irányu|

! R hiroetmény keretmegá||apodás megkotésére irányu|

E R hiraetmény dĺnamikus beszezésĺ rendszer (DBR) |étrehozására irányu|

II. 1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott csctbcn)

! Keretmegá||apodás több aján|attevővel

A teľvezett keretmegá | |a podás résztvevői nek szá ma
VAGY

(adott esetben) maximális |étszáma

E Keretmegá||apodás egy
ajánlattevővel

A keretmegá|lapodás időtaÉama:

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

Indoko|ás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegá||apodás időtaľtama megha|adja a negy
évet:

A közbeszerzéseknek a keľetmegál|apodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összétéke (aak számokkal)

Pénznem:

között Pénznem:

A keretmegá||apodás a|apján megkotendő szerződések éńéke és gyakorisága (ha ismert):

Becsü|t éfték áfa nélkü|:

VAGY

es

II. 1.5) A szerződés meghatá rozág ĺ tárgyal

'Vá|]a|kozási 
szerz&és keretében az Eurőpa Be|városa Program II. _ Pa|otanegyed Ku|turá|is

VárosmegújíEása során útépíLiési és javÍtási munká|atok e|végzése,,

II' 1.6) Köziis közbeszerzési szójegyzék (CPv)

Fő szőjegyzék Kiegészítő szőjegyzék (adott
esetben)

Fő tárgv 45233120-6 Közútépítése

További
tárgy(ak)

4523325L-3 Ujraburko|ás
45f33f00-1 Kü|önféle útburkolatok
45233227-4 Útburkolati je|ekfestése

II.1.7) Részekre töfténő ajánlattéte| (a részekre vonatkozó részletes informácĺók
megadásához a B, melléklet sztjkseý szerint ttibb példanyban Ís használhato)
! igen X nem

(Igen uálasz esetén) Ac ajánlatok benyújthatók (aak qyet jelc,ĺjcjn be),



legy részre !"gy vagy több részre lva|amennyi részre

II. 1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó i nformációk
E |fogad hatók vá ltozatok (a |ternatív ajá n |atok) :

igen X nem
!

II. 2) SzenzóoÉs sZERINTI MeľľvrsÉc

II.2.1) Teljes mennyiség vagy éľtékl (uaĺamennyi résĄ neghosszabbĺtást és orciót
beIeéĺtve)

'Vá||alkozási szerz&és keretében az Európa Be|városa Program II. - Pa|otanegyed Ku|turális
Városmegújítása során útépítési és javĺtási munká|atok eĺvégzése,,

1. Brody Sándor utca Puskin utcai szakasz:
Az utca he|yszínĘzi kia|akítasa nem sokban vá|tozik a meg|évőhöz képest, mive| a szűk
beépítési szé|esség nem adott teret a je|en|egitő| gyökeresen e|térő kialakításra.o $ cm vtg térkő burkolat építése: 257 m2. természetes kőburko|at épĺtése: 232 m2. takti|is je|ek építése: t6 m2. fedlapot szere|vények szintbe he|yezése: 36 dbo päľko|ást gát|ó osz|op: 67 db

2. Bródy Sándor utca a Vas utca és a Horánszky utca között
A Vas és Horánszky utcak csat|akozási pontjai közötti szakaszt a jelen|egitő| e|térően csak
balo|da|i párhuzamos parko|óva| terveztük. A Vas utca előtt a Brody Sándor utca útszintjét a
járdák szintjére eme|tük egY Ĺf cm magas 50 cm hosszú rámpáva|, mely kia|akítás a l.|oránszky
utca kivá|ása utánig taft. A burkolatok itt beton térkőbő| készü|nek.. bontás: 418 m3. szegély bontás: 140 fm. térkő burko|at építes: 760 m2. süllyesztett szegély: 200 fmo päľko|ást gát|ó osz|op: 94 db. akna fed|ap szintbe helyezése: 56 db

3. Bródy Sándor utca a Horánszlcy utca és a Gutenberg tér között
A Horánszky utca utáni szakasz nem módosu| számottevően, a kétolda|i, 1,90-1,90 m széĺes,
párhuzamos parkolót és a tetőszelvényes kialakítasú 3,00 m széles útfe|ti|et marad.
. bontás: 446 m3. szegé|y bontás: 230 fm
. cement stabi|izáciő:220 m3. aszfa|tozás összesen: 85 m3
. akna fed|ap szintbe he|yezése: 53 db

4. Gutenberg tér
A Gutenberg téren teruezzük ta|án a legnagyobb változást azza|, hogy a Gutenberg tér tobbi
részén a köze|mú|tban e|végzett fe|újÍEásokhoz igazodóan, és a forga|om csil|apítását
e|ősegítendő, az útpá|yát a járdákka| egy szintbe tettük. Erősĺti a változást a burkolatok
anyagának megvá|asztása is, a Gutenberg téri szakasz térburko|atot kap.
. bontás: 765 m3
. szé9ély bontás: 250 fm
. cement stabi|izáció: 300 m3



. térkő burko|at: 1.360 m2. nagykockakő burkolat: 340 m2o süllyesztett szegé|y épíľése: 4fo fm. akna fed|ap szintbe he|yezése: 45 db. parko|ást gát|ó osz|op: 131 db

5. Gyu|ai Pá| utca (stáh|y utca és a Rákóczi út közötti szakasz egy része)

. Meglévő kutyafuttató aszfa|t burko|atbontása: 140 m2. z(lzottkő a|apra zeolit burkolat készítése kuýafuttatóban: 160 m2. kerítés kapu pót|ása, i||etve átépítese: 2 db

6. Pollack Mihály tér

. Ü|ő bútorok beszezése: 10 db. fák ültetése dézsába: 8 db
Az Aján|atkérő tájékoztatja az aján|attevőket, hogy a becsĺi|t érték az Egyösszegű Vá||a|kozói Díj 3 o/o-

ának megfe|eĺő osszegű taftalékkeretet taftalmaz, amely nem része az aján|attevő álta| megaján|ott
aján|ati árnak és nem il|eti meg automatikusan az aján|attevőt. ł tarta|ékkeret fe|haszná|ásának
rész|etes sza bá |ya it a szerződéstervezet ta ft a I mazza.
Részletes leírást a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza!

(adott esetben, csak számokkaĺ) Becsü|t érték áfa nélkü|: nettó 142.ooo.ooo,. Pénznem: HUF

II.2.2) Vételijogra (opcióľa) vonatkozó információ (adott esetben)

Véte|ĺjog (opció): ! igen X nem

(Igen uálasz esetén) A vételi jog meghatározása :

(ha ismert) A véte|ijog (opció) gyakor|ásának teruezett ideje:

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

Aszerződés meghosszabbítható: ! igen X nem

A lehetséges meghosszabbÍtások száma: (ha ismeĄ: Vagy: és között

(ha Ísnert) Az árubeszezésre Vagy a szo|gá|tatás megrendelésre irányu|ó meghosszabbítható
szeződések esetében a további szeződések teruezett ütemezése:

II.3) A szenzőpÉs roórnnĺnMA VAGY n eerEJtzÉs HATÁRIDEJE

A (teruezett) időtartam hónapban 5 uagy napban: (a szelződés negkötésétőlszámítua)
VAGY
Kezdés (éu/hó/nap)

i:i

ila

III. SZAKASZ: JoGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI És FtÚszAxr INFoRMÁCIóK



ilI.l) A sztnzőoÉssEt KAPcsoláTos relrÉrelrx

ilI. 1. 1) A szerződést biztosÍtó mel lékkötelezettségek: (a dott esetben)

Meghiúsu|ási kötbér: ha o|yan okbó|, ame|yéft a Vá||alkozó felelős a szeęődés teljesítése
meghiúsu|, akkor a MegbÍzo részére meghiúsu|ási kotbért fizet. A meghiúsuĺási kötbér a|apja a
szerződés szerinti nettó vá|lalkozői díj, méftéke a kotbéra|a p 25 o/o-a.

Késede|mi kotbér: Válla|kozót a szeződésben meghatározott bárme|y köte|ezettségénet
fe|adatának késede|mes te|jesítése esetén késede|mi kötbér-fizetési köte|ezettség terheli. A
kotbér alapja a szerződés szerinti nettó vá||a|kozói dfi. A kotbér mértéke a késede|em minden
naptári napja után napi 1 o/o a kötbéra|apra vetítetten. A kötbér maximális méftéke: 15 o/o,

Jóta||ás: a sĺkeres műszaki átadás-átvételtő| számí|va 36 hónap.

Hibás te|jesítésse| kapcsolatos jótál|ási igényekre kikötött biztosÍték (továbbiakban: jólte|jesÍtési
biztosíték: a szeĺződés hibás te|jesíľéséve| kapcso|atos jótá||ási igényekre kikototĽ biztosíték
összege a megkotésre kerri|ő szerződés szerinti nettó e|lenszo|gá|tatas (vá||a|kozói díj) 3 o/o-a,

ame|y a Kbt. 126. 5 (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 126. 5 (4) bekezdés szerinti határidőig
(te|jesítés időpontjában) te|jesítendő. A jótáĺ|ási igények te|jesítésére kikötött biztosÍtékot a
jótállási köte|ezettség kezdetének időpontjában (te|jesítés; sikeres biftokbaadást igazo|ó
jegyzőkönyv átvéte|e) ke|| rendelkezésre bocsátani, s annak az egY éves utófelü|vizsgáĺatot
követő 30 napig ke|| |ehiivhatóan rende|kezésre álĺnia.

A teljesítés e|maradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték (továbbiakban:teljesítési
biztosítek) összege a megkotésre kerülő szerződés szerĺnti nettó ellenszo|gá|tatás (válla|kozóidfi)
3 o/o-a, amely a Kbt. 126. 9 (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 126. s (4) bekezdés szerinti
határidőig (a szerződés hatá|yba|épésekor) bocsátandó aján|atkérő rendelkezésére. A te|jesítési
biztosítéknak a sikeres teljesítésig ke|| minimálisan hatá|yban (|ehiivhatónak) |ennie.

E|ő|eg visszafizetési biztosíték: Ajánlatkérő javára szóló biztosíték a nyeftes aján|attevő á|ta|
igénye|t e|őleg visszafizetésének biztosítekaként, me|ynek méftéke megegyezik az igénye|t e|ő|eg
összegéve|, ame|y legfe|jebb a szerz&ésben fog|a|t - tarta|ékkeret és áfa nélkü| számított -
te|jes el|enszo|gá|tatás 10olo-ának megfele|ő mértékű lehet. Az e|ő|eg-visszafizetési biztosítékot a
Kbt. 126. $ (6) bekezdés a) pontjában fog|altak szerint kell rende|kezésre bocsátani, legkésőbb
az e|ő|egbekérő benyújtásának időpon$áig. Az e|őĺeg-visszafizetési biztosít|ék nyújtása az e|ő|eg
rendelkezésre bocsátásának fe|téte|e. Aján|attevőnek az aján|atában nyilatkoznia ke|| a Kbt' 126.
$ (5) bekezdése a|apján, hogy az e|ő|egvisszafizetési biztosítékot az Aján|atkérő rendelkezésére
bocsátja.

Amennyiben aján|attevő/nyeftes aján|attevő bármely biztosítékot átuta|ássa| kíván rende|kezésre
bocsátani, űgy az Ajánlatkérő 14100309-10fI3949-0t000006 számú szám|ájára utalja a
biztosíték osszegét.

A szerződést bĺztosíto mellékkötelezettségek rész|etes szabá|yait a szerződésteruezet
tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszirozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogsza bá lyi rendel kezésekre : (a dott esetben )
Az ajánlattéte|, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

A megva|ósítás pénzügyi fedezetét: 8Oo/o-ban Fővárosi onkormányzati támogatásból, 2Oo/o-át
|atkérő saĺát forrásbó|



Aján|atkérő biztosítja az e|ő|eg igénybevételének a lehetőségét a Kbt. 131. 5 (2) bekezdésének
megfe|elően. A nyeľtes aján|attevő kérheti a szerződésben fog|a|t - taľtalékkeret és áfa né|kül
számított - te|jes el|enszo|gá|tatás 10 o/o-ának megfe|e|ő összeg e|őlegként történő kifizetését
|egkésőbb az építési munkaterü|et átadását kovető 15 napon be|Ĺi| [306/2011. (XII.23.) Korm.
rende|et 12. 5 (1) bekezdés a|apján]. Ae. e|ő|q a részszám|ákban egyen|ő arányban számo|ható
e|. A vá||alkozói e|ő|eg biztosítéka az e|ő|egszámla értékének elszámolásáig taftó érvényességge|
ke|| rende|kezésre á|ljon az e|ő|egbekérő benyújtásától kezdődően a kifizetésre kerü|t e|ő|eg
te|jes e|számo|ásának időpontjáig.

Aján|atkérő a vá||a|kozói dffat az igazo|t szerződésszerű te|jesítést követően utó|ag, 30 napos
fizetési határĺdejű átutalássa| forintban (HUF) te|jesÍŁi: A te|jesĺlés során 3 db szám|ázási ütem
(ide nem éĺtve az e|őlegszám|át) |ehetősége biztosított az alábbiak szerint:
i. 1 részszám|ázási ütem |ehetősége: a nettó vá||alkozói díj 35o/o-ának megfele|ő összegrő|
az áfa né|kü|i vállalkozói díj 35olo-át e|érő megva|ósu|t teljesítés esetén;
ii. f részszám|ázási ütem lehetősége: a nettó vál|a|kozói díj 35o/o-ának megfe|elő osszegrő|
az áfa né|ktl|i vá||a|kozói díj 70o/o-át e|érő megvalósu|t te|jesítés esetén;
iii. végszámlázási ütem: a nettó vá||a|kozói díj fennmaradó 3Oo/o-ának megfe|e|ő osszegről
az áfa nélkÜ|i vá||a|kozói díj L}}o/o-át elérő megva|ósult te|jesítés esetén, sikeres műszaki
átadás-átvéte|t követően.

Ajánlatkérő a vá|lalkozóĺ dffat a fenti szám|ázási rend figyelembevéte|éve| kiá||ított szám|ák
a|apján fizeti meg átutalássa| az a|ábbiak szerint:
- alválla|kozó igénybevéte|ének hiánya esetén a Kbt. 130. s (1)-(3)' (5)-(6) bekezdései, továbbá
a Ptk. 6:130.$ (1) bek. szerint;
- alvá||a|kozó igénybevéte|e esetén a 306|2017, (XII.23.) Korm. rende|et 14. s (1)-(3)
bekezdései szerint.

Ajánlatkérő a kĺfizetés során az Adózás rendjéről szó|ó töruény 36/A. $-ban fog|a|takat te|jes
körben aIka|mazza.

Irá nyadó jogsza bá |yok:
Az adőzás rendjérőĺ sző|ő 2o03. évi XüI. töruény
A Közbeszezésekrő| szóló 2011. évi CMII. töruény.
A Po|gáriTöĺvénykönyĺrő| szóló 2013. évi V. töruény
306l20tl. (XII.23.) Korm. rendelet az épÍtési beruházások közbeszezésének részletes
szabá|yaĺról
Az á|ta|ános forga|mi adóról szólő 2007. évi OO0/II. toruény.

A rész|etes fizetési fe|téte|eket a szeęődésteruezet taĺta|mazza.

III.I'3) A közös ajánIatot tevő nyeÉesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi szemé|y.. (adott esetben)

Az ajánĺatkérő a kozbeszezési e|járásban a nyeftesek á|tal gazdasági társaság létrehozását

III.I'4) Egyéb kiiliinleges feltételek (adott esetben) X igen ! nem
(igen uáĺasz esetén) A külön|eges feltéte|ek meghatározása:

Ajánlattevőnek aján|ata éruényességi fe|téte|eként csatolnia kell akkreditá|t tanúsíto szeruezet
á|ta| igazo|t, az ajánlattéte|i határidő lejáftakor éruényes, útépítés vagy útfe|újítás terü|etre (más
egyenértékű megfoga|mazás is e|fogadott, me|y útépítes Vagy útfe|újítas kivitelezést tarta|mazza,
lefedi) éruényes Msz EN ISo 9001:2009. szerinti minőségirányítasi rendszer tanúsítványát és
,MSz EN ISo 14001:2005 szerintĺ kornyezet irányítasi rendszer tanúsítványát, va|amint építőipari



megfelelő egyenértékű mi nősegirányítási, munkahelyi
és környezet irányítási rendszerek egyéb bĺzonyítékait.

és biztonsági irányítasi

Aján|attevő az ajánlatához köte|es becsatolni a fenti minőségirányítási és munkahe|yi
egészségvédeĺmi és biztonsági irányítási és környezet irányítási rendszerek meglétét igazo|ő,
akkredĺtá|t tanúsíto által kibocsátott tanúsítványt, vagy azza| egyenértékű, a minőség biztosítása,
a munkahe|yi egészségvéde|em és biztonság biztosítasa és a kornyezet irányítas biztosÍtása
érdekében tett intézkedések |eír.ását, egyenéftékű minőségbiztosítási, munkahelyi
egészségvéde|mi és biztonsági és környezet irányítási rendszerek egyéb bizonyítékait. 1997. évi
Lrcryru. törvény az épített környezet a|akításáró| és véde|mérő|.

III.2) RÉszvÉĺrlr reľÉrel-er

III.2.1) Az ajánlattevőĺrésnlételre jelentkező szemé|yes helyzetére vonatkozó
adatok (kizárő okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántaľtásokba töńénő
bejegyzésre vonatkoző e|őírásokat is (adott esetben)

Az e|járásban nem |ehet aján|attevő, a|vá|lalkozó, és nem vehet résrt az a|kalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés hatá|ya a|á taftozik. Az
e|járásban nem |ehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. s (2) bekezdésének hatalya a|á taftozik.

A megkövete|t igazo|ási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 310/2011. (Xil. 23.) Korm. rende|et 12. $-a a|apján az
aján|attevőnek aján|atában nyi|atkozatot ke|| benyújtania, hogy nem taftozik a fenti kizáró okok
hatá|ya a|á, va|amint a Kbt. 56. s (1) bekezdés k)pont kc)pontját a 370l20LI' (Xn. 23.) Korm.
rendelet 2. 5 i) pont ib) a|pontja és a 4. S í) pont fc) a|pontjában fog|a|tak szerint ke|| igazo|nia.

Alvá|la|kozó és a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más szeruezet vonatkozásában:
- Aján|attevő a Kbt. 58. 5 (3) bekezdésében fogla|taknak megfe|e|ően ajánlatában csak
nyi|atkozni koteles arró|, hogy a szerződés te|jesíteséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. $ szerinti
kizárő okok hatá|ya a|á eső a|vá||a|kozót, va|amint az álta|a a|ka|masságának igazo|ására
igénybe vett más szeľvezet nem taftozik a Kbt. 56. $ szerinti kĺzáró okok hatálya a|á.

A kizárő okok igazolása tekintetében tett nyi|atkozatoknak a fe|hĺvás megktiĺdését követő
ke|etkezésűnek kel| |enniük.

Aján|atkérő fe|hilľja Aján|attevők figyelmét, hogy kĺzárja az e|járásbó| azt az aján|attevőt,
a|válla|kozót, vagy az a|ka|masság igazolásában részt vevő más szeĺvezetet, ame|y/aki részérő|
a kizárő okok az e|ĺárás során következnek be.

lII.2.2) Gazdasági és pénzügyi alka|masság (adott esetben)

Az a|kaImasság meg ĺté|éséhez szükséges adatok
és a megkovete|t igazolási mód:

Plt'. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. $
(1) bekezdés b) pontja a|apján az e|őző kettő
|ezán évre vonatkozó, saját Vagy jogelődje
számvite|i jogszabá|yoknak (e|sősorban a
számvite|rő| szó|ő 2000. évi c. töruény)
meg fe|e|ően összeá | | ított éves beszá mo|óját.

Amennyiben az aján|atkérő á|tal kéń beszámoĺó a
céginformációs szo|gá|at hon|apján
megismerhető, a beszámo|ó adatait az
aián|atkérő e||enőrzi, a céginformációs szo|gá|at

Az a|kaImasság minimumkövete|ménye(i) l

A|ka|matlan az aján|attevő, ha:
PlI. a mérleg szerinti eredménye az e|őző
két |ezáft Üzletĺ év közül |ega|ább egyik
évben negatÍv vo|t.
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megta|á|ható beszámo|ó csato|ása az
aján|atban nem szÜkséges.

Ha az aján|attevő azéĺt nem rendelkezik az e|őző
kettő |ezáft évre vonatkoző beszámo|óva|, meft
az időszak kezdete után kezdte meg műkodését
az alka|masságát a közbeszerzés tárgyábo| _
útépítés, burko|atépÍtés Vagy útfelújÍtás,
burko|atfe|újítás - származő árbevéte|rő| szó|ó
ný|atkozattal jogosu|t igazo|ni. Ebben az esetben
alkalmatlan aján|attevő, ha műkÖťésének ideje
a|att a kozbeszezés targyábol - útépítés,
burkolatépítés Vagy útfe|újítás, burko|atfelújítas -
á|talános forga|mi adó né|ktjl számított
árbevéte|e nem éri e| a 120.000.000,- Ft-ot
(310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. 5 (2)
bekezdés).

Plz. Csato|ja a 3t0ĺ20IL. (Xil. 23.) Korm. I PlŁ. az e|őző három riz|eti évben a
rende|et 14. 5 (1) bekezdés c) pontja a|apján az I kozbeszerzés tárgya (útépítés,
e|őző három üzleti évre vonatkozó - áfa né|kü| | burko|atépítés Vagy útfelújÍtás,
számított - közbeszerzés tárgyának megfe|elő | burko|atfe|újítas) szerinti nettó
tevékenysegbőĺ (útépítés, burkolatépítés Vagy | árbevéte|ének át|aga nem éľte eĺ a
útfe|újítás, burko|atfe|újítás) származő - áfa nélkül | 120.000.000 Ft-ot.
szá m ított - á rbevétel éről sző|ő nyi |atkozatot.

Ha az aján|attevő a 3L0l20tL. (Xil. 23.) Korm.
rendelet 14. s (1) bekezdés b) vagy c) pontja
szerinti irattal azéľt nem rende|kezit meri olyan
jogi formában működit ame|y tekintetében a
beszámo|ó, illetve árbevételről szó|ó nyi|atkozat
benyújtasa nem |ehetséges, az e pontokka|
kapcsolatban e|őíń a|ka|massági kovete|mény és
igazo|ási mód he|yett bárme|y, az aján|atkérő á|tal
megfe|előnek tekintett egyéb nyi|atkozatta| vagy
dokumentumma| igazo|hatja pénzügyi és
gazdasági a|ka|masságát. pe. érintett ajánlattevő
kiegészítő tájékoztatás kérése során kote|es
a|átámasztani, hogy o|yan jogi formában
műkodit amely tekintetében a beszámoló, i||etve
árbevéte|rő| sző|ő nyi|atkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokka|
kapcso|atban e|őíń a|ka|massági követe|mény és
igazolási mód he|yett az a|kalmasság
igazo|ásának aján|atkérő á|ta| e|fogadott
módjáról. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeĺet
14. s (3) bekezdés).

A P2. pontban előfut a|ka|massági
követe|ményeknek a kozös aján|attevők
együttesen is megfe|e|hetnet il|eWe a Pl.
pontban előÍt aIkaImassági követelménynek
közös aján|attevők éfte|emszerűen kizárő|ag

felelhetnek a Kbt. 55. Ę (4
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bekezdése alapján elegendő, ha közii!Ĺik egy
megfelel.

Aján|attevő (közos aján|attevők) az e|őíft
aIkaImassági követe|ményeknek bármely más
szeruezet (vagy szemé|y) kapacitására
támaszkodva is megfele|het a Kbt. 55. s (4)-(6)
bekezdésében fog |a |ta knak megfe|e|ően.

Amennyiben ajánlattevő az a|ka|massági
kovete|ményeknek bárme|y más szeruezet (vagy
szemé|y) kapacitására támaszkodva kÍván
megfe|elni, ú9y aján|attevő a|ka|masságát a rbt.
55. s (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazo|nĺ.

A kapacitásait rende|kezésre bocsátó szeruezet az
e|őílt igazo|ási módokka| azonos módon köteĺes
igazo|ni az adott a|ka|massági feltételnek történő
megfele|ést, továbbá köte|es nyi|atkozni, hogy a
szerződés te|jesítéséhez sztikséges erőforrások
rende|kezésre á||nak majd a szerződés
teljesítésének időta ľta ma a |att'

Amennyiben aján|attevő a pénzúgyi és gazdasági
a I ka I masság i fe|téte|ek szerinti a| ka|masságát más
szeruezet (vagy szemé|y) kapacitására
támaszkodva igazo|ta, akkor a kapacitást
rende|kezésre bocsátó szeľvezet kote|es
kezesként fe|e|ősséget vá||aĺni a Kbt. 55. 5 (6)
bekezdés c) pontja szerint.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet la. 5 (aa)
bekezdése a|apján, ha a Magyar Kereskede|mi és
Iparkamara válla|kozó kivite|ezői névjegyzékében
megje|enített, Pl., P2. a|ka|massági fe|téte|ek
e|őírásainak megfe|e|ő dokumentumok
bizonyítját hogy a gazdasági szerep|ő megfelel
az aján|atkérő által meghatározott
követe|ményeknet Ąán|atkérő a PL., P2.
a lka I masság i fe|téte|ek igazo|ására meghatározott
dokumentumok benyújtása he|yett a követe|mény
és a megfe|e|ést igazoló dokumentum helyének
pontos meoie|ölését is e|foqadĺa.

III.2.3) Míiszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az a|ka|masság megítéléséhez szÜkĄ;es adatok
és a megkovete|t igazolási mód:

M/1. Aján|attevő ismeftesse a 3I0ĺ20tI. (XII.
23.) Korm. rende|et 15' 5 (2) bekezdés a) pontja
a|apján az e|járást megindíto fe|hívás
megküldésétől visszafe|é számított 5 év (60
hónap) jelentősebb referenciáit (útépítes,
b u rkoĺa tépítés ua g y ú tfel tij ítá s, b u rko ĺa tfel új ĺtĺí s)

pE, a|ka|masság mĺnimumkövete|ménye(i):

A|ka|mat|an az aián|attevő, ha:

Mlí'', ha az aján|attéte|i fe|hĺvás
megkÜldésétől visszafe|e számított 5 évben
(60 hónap) nem rende|kezik osszesen
|ega|ább 1 darab, |egalább nettó
120.000.000,- Ft éńékiĺ' te|epü|ési
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a 3Ĺol2o7t. (XII. 23.) Korm. rende|et 16. 9 (5)
bekezdésében meghatá rozott formá ba n igazo|va.

Aján|atkérő rĘzíti, hogy amennyiben egy
gazdasági szerep|ő referenciaként olyan korábbi
tevékenységet kÍván bemutatni, ame|yben
konzorcium Vagy projekttársaság tagjaként
te|jesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak
azt fogadja e| az alka|masság igazo|ásaként
ame|y konzorciumi tagként vagy projekttársaság
tagjaként saját hányadban kie|egíti az e|őílt
alka|massági fe|téte|eket, figyelemmel a Kbt. 129.

$ (7) bekezdésében meghatározottaka is. (kérjük
emiatt a teljesítés bemutatásáró| szőlő
nyi|atkozatban adják meg a saját te|jesítés
méftékét száza|ékban vagy forintban).

Amennyiben az épÍtési beruházásra vonatkozó
referencia közös aján|attevőkre vonatkozit és a
referenciaigazo|ás nem á||ítható ki az egyes
ajánlattevők á|tal e|végzett munkák
e|krj|önítesével, úgy az aján|atkérő a referencĺa
igazolást bárme|yik' a te|jesítésben részt vett
ajánĺattevő részérő| az ismeľtetett építesi
beruházás egésze tekintetében köte|es elfogadni,
fe|téve, hogy a te|jesítés a kozös ajánlattevők
egyetemleges fe|előssĄ7vá||a|ása me||ett toftént
és az igazo|ást benyújtó aján|attevő álta| végzett
te|jesítés aránya elérte a l5o/o-ot.

Ml2. 
^3Ĺoĺ2oI1. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 15. $
(f) bekezdés e) pontja a|apján azoknak a
szakembereknek (szeruezeteknek) a
megnevezéséve|, végzettségük és/vagy
képzettségüt szakmai tapaszta|atuk
ismertetéséve|, akiket be kĺván vonni a
te|jesÍiésbe.
Csato|a ndó dokumentumok:
- a szakember bevonására, ismeftetésére
vonatkozó nyi|atkozat;
- a szakember saját kezű|eg a|áírt szakmai
öné|etrajza, olyan részletezettségge|, hogy abbó|
egyérte|műen derü|jön ki az Mĺf. pontban e|őílt
aIkaImassági fe|tétel(ek) te|jesü|ése
- a végzettséget és képzettséget igazo|ó
dokumentumok egyszerű máso|ata,
- a szakember á|ta| a|áírt, rendelkezésre á||ási,
valamint arra vonatkozó nyi|atkozata, hogy az
e|járásba toĺténő bevonásáró| tudomássaI bír.
- más tagá||amban szezett jogosu|tság esetében
a ktildő vagy származási országban szerzett, a
fentiekke| egyenéftékű jogosultságot igazo|ő
dokumentum magyar nyelvű fordítása

környezetben műszaki
átadás-átvétel|e| lezáru|t közbeszezés
tárgyára (titepíteE burkoĺatepítés uagy
útfelújĺtás, burkolatfelújítiís) építési
munkára vonatkozó szeęődésszeríjen
te|jesített referenciáva l.

Mlz. a szerződés te|jesítésére az
aján|attevő (közos aján|attevő), ha nem
rende|kezik az a|ábbi te|jesítésbe bevonni
kÍvánt szakemberre|:

- |ega|ább 1 fő fe|elős műszaki vezetővel, aki
rende|kezik a 266ĺ20t3 (VII.11.) Korm.
rende|et szerinti útépĺtési szaKerü|etre
vonatkozó MV-KÉ (vagy azza| egyenétékű)
jogosu|tság megszerzéséhez szrikséges
végzettségge| és gyakor|ati idővel.
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Amennyiben a bemutatott szakember a
bemutatott szakember szerepe| a szakmavégzési
jogosultságot igazoló kamarai nyi|vántaftasban, a
névjegyzékĺ/kamarai számot ajánlattevő
megadhatja.

A szakemberek bevonására, ismeftetésére
vonatkozó aján|attevői nyilatkozatbo| derü|jon ki,
hogy me|y szakembeft mely pozícióra jelöli az
aján|attevő, i|letve nyi|atkozzon az aján|attevő,
hogy nyeftesség esetén gondoskodik az adott
szakemberek kamarai nyilvántaftasba vételéről,
i||ető|eg aján|atevő nyi|atkozzon, hogy tudomássa|
bír arró|, hogy a nyi|vántaŕasba vétel e|maradása
a szerződéskötéstő| való visszalépést je|enti,

ame|ynek kovetkeztében a Kbt. L24.5 ę)
bekezdése a|apján az aján|atkérő ez esetben a
második legkedvezőbb aján|attevőve| kot
szeződést.

Amennyiben bárme|y aIkalmasságot igazolő
dokumentum nem magyar nyelven kerü|
benyújtásra aján|attevő részérő|, ajánlatkérő a
nem magyar nye|ven benyújtott dokumentumok
aján|attevő á|taIi fe|e|ős fordíÉsát is kote|es
e|fogadni. Aján|atkérő a magyar nye|víĺ
dokumentumot tekinti irányadónak.

M/3' Aján|attevő csato|ja a 37oĺ2oLt. (XII. 23.)
Korm. rende|et 15. 5 (2) bekezdés d) pontja
a|apján az e|őző évre vonatkozóan az éves
át|agos statisztikai á||ományi |étszámára és vezető
tisztségviselőinek számára vonatkozó
kimutatasát.

Az a szeĺyezet, ame|ynek korábbi te|jesítéseit a
Kbt. 55. $ (6) bekezdés b) pontjában fogla|tak
szerint az a|ka|masság igazo|ásához az
aján|attevő felhasználta, a szerződés te|jesítése
során a Po|gári Töĺvénykönylrő| sző|ő 2013. évi
V. töruény (a továbbiakban: Ptk. 6:419. $ szerint
kezesként fe|el az ajánlattevő te|jesítése azon
részének elmaradásáva| vagy hibás te|jesítéséve|
összefüggésben az aján|atkérőt éft kár
megtérĺtéséért, ame|yre vonatkozóan az
aján|attevő a|ka|masságát a korábbi te|jesítések
bemutatása igazo|ta.

A Kbt. 55. 5 (4) bekezdésében fog|a|tak a|apján
az M1-M3. a|ka|massági fe|téte| esetében az
együttes megfelelés megengedett'

Aján|attevő (közös aján|attevők) az e|őírt
alka|massáqi követelménveknek a Kbt. 55. Ę (4

MI3. az e|őző Üz|eti évben az éves át|agos
statisztikaá||ományi |étszám nem éfte e|

évente a 20 főt és vezető tisztségvise|őinek
száma nem éfte e| az 1 főt.
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bekezdésében fog|a|taknak megfe|elően
felehetnek meg, i||eWe bármely más szeruezet
(vagy szemé|y) kapacitására támaszkodva is
megfe|e|hetnek a Kbt. 55. 5 (5){6) bekezdésében
fog |a |ta kna k megfelelően.

Amennyiben aján|attevő az alka|massági
követe|ményeknek bárme|y más szeruezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva kíván
megfe|e|ni, úgy aján|attevő a|ka|masságát a rbt.
55. 5 (5)-(6) bekezdései szerint köte|es igazo|ni.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szeruezet az
e|őílt igazolási módokkal azonos módon köte|es
igazo|ni az adott a|ka|massági fe|téte|nek történő
megfelelést, továbbá köte|es nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesíteséhez szüks{;es erőforrások
rende|kezésre ál|nak majd a szerzffiés
te|jesítésének időta ńa ma a |att.

A 310/2011. (Xil. 23.) Korm. rendelet 17. $ (1a)
bekezdése a|apján, ha a Magyar Kereskedelmĺ és
Iparkamara vá||a|kozó kivitelezői névjegyzékében
megjelenített, M1-M3. aIkaImassági feltéte|ek
e|őírásainak megfe|e|ő dokumentumok
bizonyítják, hogy a gazdasági szerep|ő megfe|el
az aján|atkérő á|ta| meghatározott
kovete|ményeknet Ąánlatkérő a M1.M3.
aIkaĺmassági fe|téte|ek igazo|ására meghatározott
dokumentumok benyújtása he|yett a követe|mény
és a megfeleĺést igazo|ó dokumentum helyének
oontos meoie|ö|ését is elfooadia.

Ílĺ'.2,4) Fen nta ft ott szerződésekľe vonatkozó i nformációk (a dott esetben)

A szerződés védett fog|a|koztatók számára fenntaftott
igen X nem

A szeződés a Kbt' !22. s (9) bekezdése szerint fenntaftott
igen X nem

!
!

III. 3) SzolcÁlrnrÁs MEGRENDelÉsnr rnÁnyuló szrnzóoÉsEKREvoNATKozó KÍILöNLEGES rrtĺÉrelrx

III'3. 1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó infoľmációk

A szolgáltatás tetjesíhése egy adott fog|alkoáshoz (képzettséghez) van kötve n
igen ! nem

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabá|yi rendelkezésre töfténő hivatkozás:

III.3. 2) A szolgáltatás teljesítésében szemé|yesen közľeműködő személyek

A szeruezeteknek közö|niük kell a
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IV. SZAKASZ: ELIARAS

ry.1) Az euÁnÁs rłrrpĺ

ry.l.t) Az eljárás fajtája

K|asszikus aján|atkérők Közszolgá |tató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében
meghatározott szabályok szeri nti
e|járás az a|ábbiak szerint:

X Nyílt

! ľteghÍvasos

! Gyorsított meghívásos,
alkalmazásának indokolása :

D Versenypárbeszéd

E nirdetmény kozzététe|ével indu|ó
tárgya|ásos, aIkaImazásának
indoko|ása..

! Gyorsított tárgya|ásos,
a|ka|mazás ának ĺndokoláę :

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

! Keretmegá||apodásos, az e|jćtás
e|ső részében meghÍvásos

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

E Keretmegá||apodásos, az eljárás
e|ső részében hirdetmény né|kü|i
tárgya|ásos

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

! ruyĺlt

! ľ'leghÍvasos

! nirdetmény közzététe|éve| induló
tárgya|ásos

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

! Keretmegá||apodásos, az e|járás e|ső
részében meghÍvásos

! Keretmegá||apodásos, az e|járás első
részében hirdetménnye| ĺndu|ó tárgyaĺásos

E Keretmegá||apodásos, az e|járás első
részében hirdetmény né|ktj|i tárgyalásos

Iv.1.2) Az ajánlattételrc vagy részvételre felhívandó jelentkezők Iétszáma vagy
keľetszám a (mqhĺuásos és tárgya ĺásos eĺjárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szerep|ők teruezett száma

VAGY:

Teruezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma

A je|entkezők szá má na k korlátozásá ra vonatkozó objektív szem pontok :

Iv.1.3) Az ajánlattevők !étszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyaláns eljárás, versenypárbeszál)

Igénybe vettek tobbfordu|ós e|járást annak érdekében, hogy fokozatosan csokkentsék a
ńegvitatandó megoĺdásot i||etve a megtárgya|andó aján|atok számát: D igen ! nem
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Iv. 2) ÉnrÉxelÉsr szEMPoNToK

Iv'2.1) Étételési szempontok (csak a megfeĺetőtjeĺc)lje meg)

X A legalacsonyabb tisszegű e||enszotgáttatás

VAGY

! łz összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Részszempont

1.

Súlyszám Részszempont

2.

Súlyszám

|v .2.2) E lelĺtron i kus á r|ejtésre vonatkozó i nformációk

Elektronikus ár|ejtést fognak a|ka|mazni :

igen X nem

(igen válasz esetén, ha sztil<séges) További információk az eleKronikus ár|ejtésrő|:-

!

IV.3) AolłrľrszrnłľÍv rľronMÁcróx

Iv.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

Iv.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan soľ keľült korábbi közzétételre !
igen X nem

(Igen váĺasz esetén tcjltse kia megfelelő rovatokat)

! rljárást megindíto, ĺl|eWe meghirdető fe|hÍvás

A hirdetmény száma a Kozbeszezési Éĺtesí!őben: l (KÉ-szán/éuszán)

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

Egyéb korábbi kozzététe| (adott esetben) !
A hirdetmény száma a Közbeszezési Éftesítőben: l (KÉ-szán/éuszán)

A hirdetmény kozzététe|ének dátuma: l l Gu/hő/nap)

A hirdetmény száma a Kozbeszezési Éftesítőben: ĺ (KÉ-szán/éuszán)

A hirdetmény közzétételének dátuma: l ĺ Gu/hó/nap)

Iv.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismeftetők beszeľzésének
feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszezésének határideje
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A dokumentációéft fizetni ke||

! igen X nem

(igen uátasz esetén, csak számokka| ĺłr

A fizetés fe|téte|ei és módja

Pénznem: HUF

Iv.3.4) Aján|attételi vagy ľészvételi határidő
Dátum: loL.ĺ..|.. (éu/hó/nap) Időpont: 10:00

Iv.3.5) Az ajánlattételifelhívás megküldése a kiválasztott jelentkezőkrészére
(részvéteĺi feĺh íuás esetén)

Dátum: l ĺ (éu/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek)' amely(ek)en az ajánlatot illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók

! nz EU bármely hivatalos nye|ve

! nz EU következő hivatalos nyelve(i):

! Egyéb:

X Magyar

Iv.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtaftama (kivéve részvételifeĺhĺvás esetén)

ĺ l -ig (év/hó/nap )
VAGY

Az időtartam hónapban: vagynapban:60 (az ajánlattételi határidő le1áftától számífua)

Iv.3.8) Az ajánlatok vagy ľészvéte|i felhívás esetén a részvételi je|entkezések
fel bontása na k feltételei

Dátum: 2075ĺ,,l.. Gu/hó/nap) Időpont: 10:00

Hely : 1026 Budapest, Pasaréti út 83.; Ész.xrn Kft. lebonyo|íto szeruezet tárgya|ó helyisége'

Az aján|ato|ýrészvételijelentkezések fe|bontásán jelen|étre jogosult személyek X
igen ! nem

(Ígen uálasz esetén)További információk a jogosu|takró| és a bontási e|járásró|:

Kbt. 62. 5 (2) bekezdésében meghatározott szemé|yek.

v. szAKAsZ: KIEGÉSzÍĺő INFoRMÁCIóK

v.1) A KözBEszEnzÉs Isl,rÉľlőoó lru-rcÉnr voľłrxozó rľronuÁcrór (adott esetben)

A közbeszerzés ismét|ődő jel|egű ! igen X nem

(ĺgen uálasz esetén) A további hirdetmények kozzététe|ének teĺvezett ideje:
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V.2) eunórłr uľrós ALAPoKRA voľłrxozó rľronlłÁcrox

A szeaődés európai uniós a|apokbó| finanszírozott projektte| és|vagy programma| kapcso|atos

! igen X nem

(Ígen uáĺasz esetén) Hivatkozás a projeK(ek)re éslvagy program(ok)ra:

V.3) TovÁesr rľroRl,|Ácłóx (adott esetben)

v.3.1) A tárgyalás |efotytatásának menete ésaz ajántatkérő áltäl előíft alapvetö
szabá|yai, az első tárgya|ás időpontja z( ha az efiárás tárgyalásos}

v'3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, áwétele vagy elektronikus úton tČiÉénő
eléľésďaz eljárásban való rĺészvétet feltétele? (adott esetben) X igen I nem

v.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratot vagy ismeńető rendelkezésľe
bocsátásával kapcso|atos további információk (adott esetben)

Az aján|ati dokumentációt egy aján|attevőnek vagy az ajánlatban megnevezett a|váĺ|alkozónak át
ke|| vennie. Az aján|ati dokumentáció átvétele az e|járásban való részvéte| feltéte|e' Az aján|ati

dokumentációt elektronikusan bocsátjuk az Aján|attevők rende|kezésére. A dokumentáció
megkĹi|dését a titkarsag@eszker.eu emai| címre kü|dött emai|-ben kel| kérnĺ. A dokumentáció
átvehető szemé|yesen az ÉSZ-KER Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 83.) lebonyo|Ító szervezet
titkárságán, munkanapokon e|őre (a +36-1 / 788-8931 számon) egyeztetett időpontban 09.00 -
15.oo között, va|amint az aján|attéte|i határidő |ejártanak napján 9.00-10.00 őráig' A
dokumentáció rendelkezésre bocsátásához az a|ábbi adatokat szükséges megadni a |ebonyo|ító

szeruezet részére: a dokumentációt áWevő cég neve és székhe|ye, adószáma, a cé9 nevében
kapcso|attartásra k.lje|o|t személy neve, te|efon- és fax száma, e-mai| címe. A dokumentáció
másra át nem ruházható és nem pub|iká|ható. Közös aján|at esetén e|egendő egy dokumentáció
átvéteIe.

v.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának éftékelési
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti taÉalmi elemeinek
éÉéketése során adható pontszám alsó és fe|ső határa: .

v.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának éftékelési
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismeÉetése, ame|lyeI az ajánlatkérő
megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: -

v.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előíÉ igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe tiifténő felvétel feltéte!ét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

X igen I nem

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. po-nt)

ńegjetölése, ametyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe tönénő
fe|véte| feltéte|ét képező m i nősítési szem ponto khoz képest szi goľtibba k:

P/1-P/2. és M/1-M/3, feltéteĺek

v.3.5) Az ajánlati biztosítékľa vonatkoző e|őírások: (adott esetben)

Aján|atkérő je|en közbeszezési e|járásban nem írja e|ő aján|ati biztosíLék nyújtását.

v.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. s (3)-(4) bekezdése a|apján kerü| megindításra: ! igen
X nem

v.a) Egyéb információk:

v.4.Ĺ. Ae tar[a|maznia ke|| az aĺán|attevő a Kbt. 60. Ę (3) és
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bekezdésre, Kbt. 40. s (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nem|eges tafta|omma| is
csato|andóak a nyi|atkozatok'

v.4.2. Az ajánlatkérő e|őírja, hogy az aján|attevők tájékozódjanak az adőzásra, a

kornyezetvédelemre, az egészségvéde|emre és a fogyatékosságga| é|ők
esé|yegyenlőségére, va|amint a munkaválĺa|ók véde|mére és a munkafeltéte|ekre
vonatkozó o|yan köte|ezettsé9ekrő|, ame|yeknek a te|jesítés he|yén és a szeĺződés
teljesítése során meg ke|| fe|e|nĺ (Kbt. 54. 5 (1) bekezdése).

v'4.3. Formai e|őír.ások: az ajánlatot aján|attevőknek nem elektronikus úton kell a jelen

felhÍvásban és a dokumentációban meghatározott tańa|mi, és a formai kovetelményeknek
megfe|e|ően elkészítenie és benyújtania:

. az aján|at papír pé|dányát zsinórra|, |apozhatóan össze ke|| fűzni, a csomót matricáva| az
ajánlat e|ső vagy hátsó |apjához rĘzíteni, a matricat |e ke|| bé|yegezni, vagy az
aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak a|á ke|| írni, úgy hogy a bé|yegző, i|lető|eg az a|áírás
|ega|ább egy része a matricán |egyen;

. az ajánlat o|da|számozása eggye| kezdődjön és o|da|anként novekedjen. E|egendő a
szoveget vagy számokat vagy képet tafta|maző o|da|akat számozni, az Üres o|da|akat
nem ke||, de |ehet. A cím|apot és hátlapot (ha vannak) nem ke||, de |ehet számozni' Fĺz

aján|atkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes o|da|akná| a ĺA, ĺB
o|da|szám) is elfogad, ha a tafta|omjegyzékben az egyes iratok helye egyéĺte|műen
azonosítható és az iratok he|yére egyéfte|műen |ehet hivatkozni. Az aján|atkérő a
kisméľtékben hiányos számozást jogosu|t kiegészÍ|eni, ha ez az aján|atban va|ó

tájékozódása, illetve az aján|atra va|ó hivatkozása érdekében szükséges;

. az aján|atnak az e|ején tańa|omjegyzéket ke|| tańa|maznia, me|y alapján az aján|atban
szereplő doku mentu mok o|da |szá m a |a pjá n megta |álhatóa k;

. az ajánlatot záft csomago|ásban, egy papír a|apú pé|dányban, továbbá 3 db a papír

a|apú pé|dánnyai mindenben megegyező e|ektronikus máso|ati pé|dányban ke||

e|ektronikus adathordozón (pendrive, DVD vagy CD) benyújtani,

. az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén a|á ke|| írnia az adott
gazdá|kodó szeruezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan személyne|Ý Vagy

személyeknek aki(k) erre a jogosu|t személy(ek)től ír.ásos meghata|mazást kaptak;

. az aján|at minden o|yan olda|át 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 kézjeggye| ke|| e|látni;

. a záft csomagon ,A1ánlat -,,Józsefuáros - Palotanegyed Kulturális Városmegújítása során
titepĺtési és javĺtási munkáĺatok eĺvégzése,,va|amint.. ,,Gak kcjzbeszezésĺ eljárás során,
az ajántattéteti határĺdő le1áftakor bonthatő feĺľ, megje|ölést kel| fe|tüntetni.

v.4.4. Az aján|atokat í.rásban és záĺtan, a fe|hívás á|ta| megje|ö|t kapcso|attaftási pontban

megadott címre közvet|enü| vagy postai úton ke|| benyújtani az aján|attéte|i határidő
|ejáĺtáig. A postán fe|adott aján|atokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn be|ü|

benyújtottnat ha annak kézhezvételére az aján|attéte|i határidő |ejáftat mege|őzően sor
kertj|. Az aján|at, i||etve az azza| kapcso|atos postai kü|demények e|vesztésébő| eredő
kockázat az aján|attevőt terhelĺ.

v.4.5. Az aján|athoz csatolnĺ ke|| az aján|attevő, az a|ka|masság igazo|ásába bevont
(kapacitást nyújtó) gazdasági szerep|ő cégjegyzésre jogosu|t, nyilatkozatot, dokumentumot
a|áír.ó képvise|ő a|áírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat
cégjegyzésre jogosultak álta| meghata|mazott(ak) a|áírásával kerti| benyújtásra, a te|jes

bizonyító erejű magánokiratba fog|alt meghata|mazásnak tartalmaznia ke|| a

meghata|mazott a|áírás mintáját is.
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v.ł.s,. n;an|atkérő a Kbt. tff.5 (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészÍtő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attételi határidő |ejáftat megelőző harmadik
munkanapot (tájékoztatás megkü|désére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az
aján|attéte|i határidő lejártát mege|őző otodik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhoz.

v.4,7. Fordítás: az aján|atban va|amennyi igazo|ást és dokumentumot magyar nye|ven ke||

benyújtani. Az aján|atkérő a nem magyar nye|ven benyújtott dokumentumok aján|attevő
á|tali fe|e|ős fordítását is köte|es e|fogadni.

v.4.8. Az e|járás nyertese: azeljárás nyetLese az az aján|attevő, aki az ajánlatkérő á|ta| az
e|járást megindító fe|hÍvásban és a dokumentációban meghatározott fe|téte|ek a|apján,
va|amint a meghatározott éftéke|ési szempont szerint a legkedvezőbb éľvényes ajánlatot
tette. Az aján|atkérő csak az e|járás nyeftesével kötheti meg a szerződést, Vagy - a nyertes
vĺssza|épése esetén - az aján|atok éftéke|ése során a kovetkező legkedvezőbb aján|atot
tevőnek minősíbtt szeruezette| (szemé||yel), ha őt az ajánlatok e|bírálásáró| sző|ő írásbe|i
osszegezésben megje|olte.

v.4.g. Az aján|atkérő a közbeszezési eljárásban a nyeftes á|ta| gazdasági társaság
|étrehozását kizárja.

v.4.1o. Irányadó Jog: A je|en e|járást megindíto fe|hÍvasban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésrő| sző|ő 2011. évi OýIII. töruény és végrehajtásĺ
rende|etei nek előírásai szeri nt ke| | e|já rni.

v.4.11. Aján|atkérő a hiánypót|ás, valamint a fe|világosítas kérés |ehetőségét a Kbt. 67.s-
ban fogla|taknak megfe|e|ően biztosítja. Aján|atkérő nem rende| el újabb hiánypót|ást,
abban az esetben, ha az aján|attevő az aján|ata hiánypot|ása során korábban nem szereplő
gazdasági szerep|őt von be az eljárásba és a hiánypot|ás során bevont gazdasági
szerep|őre tekintette| |enne szükéges az újabb hiánypot|ás e|rendelése.

v.4.L2. Aján|atkérő |ezáń Üz|eti év a|att a felhÍvás fe|adásának napján |ezáń üz|eti éveket
éfti.

v.4.13. Áŕolyamok: Az aján|attéte| során a kü|önböző devizák forintra történő
átszámításánál az aján|attevőnek a mér|egadatok esetében a mérleg fordu|ónapján
éľvényes, a referenciák tekintetében a te|jesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
által meghatározott devizaáŕo|yamokat ke|| a|kalmaznia. Amennyiben va|ame|y devizát a

Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az aján|attevő saját központi bankja

á|ta| az e|járást megindító fe|hívás fe|adásának napján éĺvényes árfo|yamon számított euró
el|enéfték kerĹi| átszámításra a fentiek szerint. AtszámÍtás esetén az Ajánlattevőnek
kozo|nie ke|l az a|ka|mazott áŕo|yamot.

v.4.L4. A Kbt' 36. 5 (3) bekezdése alapján a jelen fe|hÍvásban e|őírt dokumentumok
egyszerű másolatban is benyújthatóat kivéve, aho| a jogszabá|y ettő| e|térően rende|kezik.
Ajántatkérő fe|hívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a 60.

s (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eľedetialáíÉ pé|dányát kelltaftalmaznia.

v.4.16. Kozos aján|attéte| esetén a vezető céget meg ke||je|ö|ni, és közös ajánlattevőknek
egyetem|eges fe|e|ősséget ke|| vá||a|niut va|amint konzorciumi megá|lapodást kell kötni,

ame|ynek tarta|ma a Kbt' 25. $-ában fog|a|t va|amennyi kikötésre kiterjed.

v.4.L7. Aján|atkérő lezáft üz|eti év a|att a felhÍvás fe|adásának napján |ezát tiz|eti évet
éľti.

v.4.18. Az aján|attevő az aján|atban köte|es csatolni a kapacitásait rendelkezésére
bocsátó szeruezet nyi|atkozatát arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükéges
erőforrások a szerződés teljesÍ|ésének ídőtaftama a|att rende|kezésre fognak á||ni. (Kbt.

55.5 (5) bekezdés).

V.4.19. Az ĺatkérő fe|hívia az a Kbt. 37.
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bekezdésében fogla|takra tekintette| a hirdetményben megje|ölt határidők a hirdetmény
feladását kovető napon kezdődnek.

v.4,2o. Aján|atkérő tájékoztatja az aján|attevőket, hogy az e|járás folyamán a
kapcsolattartás és a kü|önböző dokumentumok (kiegészÍtő tájékoztatás, bontásĺ
jegyzőkönyv stb.) megküldése e|sősorban fokozott biztonságú elektronikus a|áírással
el|átott e-mai|en tofténik.

v.4.2L. Aján|atkérőtől a benyújtott ajánlatok, egyéb dokumentumok nem igénye|hetők
vissza, azokat aján|atkérő biza|masan keze|i és a Kbt. 34. s (2) bekezdése a|apján őrzi
meg.

v.4.22. Az aján|atot az aján|attételi határidő |ejáftaig, munkanapokon 09.00-15.00 óra
kozött, az aján|attételi határidő |ejáftának napján 9.00-10.00 óra kozött lehet |eadni
e|őzetes egyeztetésse|.

v.4.23. A nyeftes aján|attevőnek a szeződéskotés időpontjában rende|keznie ke|| lega|ább
12o.ooo.oo0,- Ft/év és |ega|ább 10.000.000,- Ftlkáresemény összegű fe|e|ősségbiztosítássa|
vagy meg|évő fe|e|ősségbiztosítasát ezen tevékenységekre a fenti összeg erejéig kiterjeszti.
Amennyiben a nyeftes ajánlattevő a szerződéskotés időpontjában nem rendelkezik a fenti
krĺtériumokkat rende|kező fele|ősségbiztosítássa|, abban az esetben az a szerződéskotéstő|
való visszalépést jelenti a Kbt' t?4. 5 (4) bekezdése a|apján és az aján|atkérő a második
leg kedvezőbb ajá n |attevővel köt szeződést.

Aján|attevőnek ajánlatában nyi|atkoznia ke||, hogy nyeftessége esetén a szerződéskotés
időpontjában a fenti felelősség biztosítássa| rende|kezni fog.

v.4.24. Aján|attevőknek aján|atukhoz téte|es árazott költségvetést ke|| csato|niuk.

v.4,25, Helyszíni bejárás időpontja: 2015 a-9
órakor. He|ye: 1088 Budapest, Gutenberg tér

v.4.26. Tekintette| arra, hogy a szeaődés te|jesítéséhez Magyar Mérnöki Kamara/Magyar
Épíľesz Kamaraĺ nyi|vántaftássaI rende|kező szakemberek közreműködése sztikséges,
Aján|atkérő ezúton határozza meg az ehhez kapcso|odó minimá|is |étszámot és
jogosultságot;

. |egalább 1 fő fe|e|ős műszaki vezetővel, aki rende|kezik a 26612013 (VII.11.)

Korm. rende|et szerinti útépítési szaKerij|etre vonatkozó MV-KÉ (vagy azza|

egyenéftékĹí) jogosu|tság megszezéséhez szükéges végzettséggel és
gyakor|ati idővel.

v,4,27, Szezfuéskötés fe|téte|e, hogy az aján|ati felhívas III.2.3 l M,2. és a V'4.26.
pontjaiban fe|soro|t szakembernek szerepe|nie ke|| a Magyar Mérnok Kamarai (www.mmk.hu)
Vagy a Magyar Épírész Kamarai (www.mek.hu) névjegyzékben, me|yet a szerződés te|jes
időtartama a|att biztosÍtani ke||.

Ajánlattevőnek az aján|at benyújtásakor nyilatkoznia ke!! aľľól, hogy nyeńessége
esetén az áItata bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani,
továbbá nyilatkozzon arrő|, hogy a megajánlott szakember a kamaľai
nyi|vántaÉásba vétellel a szerződés megkötéséig, illető|eg a szerződés teljes
időtaftama alatt rendelkezni log, továbbá hogy a nyilvántaĺtásba vétel
elmaradása bármely szakembeľ esetében Ajánlatkérő szerződéskötéstől való
visszalépésének minősii! a Kbt. í-24. s (4) bekezdése alapján, me|ynek
következtében a második legkedvezőbb ajántatot nyújtóval köti meg Ajánlatké'ó
a szerződést.
Aján|atkérő az e|őírt jogosu|tságot a magyar |ete|epedésű szakember esetében a Magyar
Mérnöki Kamara, a Magyar Epítészeti Kamara honlapjáró| el|enőzi, ezéft kéri, hogy a

szakmai oné|etĘzban a szakértő tĹintesse fe| a szakember kamarai nyi|vántartási számát
amennyiben már rende|kezik kamarai esa
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időpontját. Ha a szakember, így kü|onosen a más tagá||amban jogosu|tságot szezett
szakember a nyi|vántartásban az ajánlattétel időpon$ában nem szerepe|, akkor ajánlattevő
nyeftességének kihirdetését kovetően a regisztrációt igazo|ő okirat magyar nye|vű
fordÍtásának máso|at. k

v.5) E nrRorľľlÉľv reuoÁsÁľnr roóponĺln: EV
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A. MELLÉI(LET

ľovÁger cÍuex És xłpcsouľrłnrÁsl PoNToK

I) TovÁaar rľľonlłÁcró ł xovrĺxező cÍlłrxeľ És rnpcsol-łľrłnrÁsr PoNToKoN szeRezĺErő ee

II) CÍľlrr És xłpcsolĺĺľłnľÁsr PoNToK' AHoNNAN A DoKUMENrÁcló És n xreeÉszÍĺő rnłrox

erszeREzĺeĺőx

Hivatalos név:
Ész-xen rn.
Postaicím:
Pasaréti út 83.
Város/Község:
Budaoest

Postai
irányítoszám: 1026

ország:
Maovarorszáo

Ka pcsolatta ftási pont(ok) :

Címzett: Zelenay Krisztina

Telefon: +36 17888931

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

Internetcím (URL):

III) CÍĺuex És xnpcsourrłnrÁsr PoNTol& AHovA ez nrÁľuľornr/nÉszvÉTELl JELENTxezÉsexrľ xru.
erľvÚ:ľłľr

Hivata|os név:
Ész-ren rrt.
Postaicím:
Pasaréti út 83
Város/Község:
Budaoest

Postai
iránvíttoszám: I0f6

ország:
Maovarorszáo

Ka pcso|atta rtási pont(ok) :

Címzett: Ze|enav Krisztina

Telefon: +36 17888931

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

Internetcím (URL):

Hivatalos név:
Ész-reą rt.
Postaicím:
Pasareti út 83
Város/Közseg
Budaoest

Postai
iránvítószám: 1026

ország:
Maqyarorszáq

Ka pcso|atta ftási pont(ok) :

Címzett: Ze|enav Krisztina

Telefon: +36 17888931

E-mail : titkarsag@eszker.eu Fax: +36 77896943

Internetcím (URL):
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AtAPINFonMÁcrór ł x<izgeszrnzÉsr ruÁnÁsnól

Ajá n |atkérőre vonatkozó i nformációk:
Név: Józsefuárosi onkorm ányzat
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
E-mail : ballakata@jozsefuaros.hu

Az e|iárás típusa:
Kbt. Harmadik része a|apján nemzeti e|járásrend szerinti nyí|t kozbeszerzési e|járás

Eljárás nyelve:
Je|en közbeszezési e|járás kizáró|agos hivataĺos nye|ve a magyar. Az aján|atkérő a nem magyar
nye|ven benyújtott dokumentumok aján|attevő áĺta|i fe|e|ős fordítasát is elfogadja.

Az e|járás tárgya:
,,Vá||a|kozási szerződés keretében az Európa Belvárosa Program II. _ Palotanegyed Ku|turá|is
Városmegújítása során útépÍtési és javítási munká|atok e|végzése ,'

A szeződés időtaĺtama' a te|iesítés határideje:
A te|jesítés határideje a szerződéskotéstől számított 5 hónap.

Eqyéb rendelkezések:
Amennyiben az eljárást megindíto fe|hilvás és je|en dokumentáció kozott e||entmondás merü| fö|,

űgy az ajánlatté|i felhívásban kozölteket ke|| méruadónak tekinteni.

Az e|járás során felmerÜ|ő, az e|járást megindító fe|hÍvásban és je|en dokumentációban nem
szabá|yozott kérdések tekintetében a közbeszezésekrő| sző|ő 2011. évi cvm. töruény és
végrehajtási rende|etei az irányadóak.
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PDF. formátumban kĺilön csatolva

ruÁnÁsr MEGINDÍľo rrnÍvÁs
A Kbt. 121. s (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás. Építési beruházás

3. melléklet a 92/2071. (XII. 30.) NFM rendelethez

rtzarszrązÉsl ÉnĺrsÍľő
A Kozbeszerzési Hatóság Hivata|os Lapja

euÁnÁsr ľ"l ecrľ oÍro reuÍvÁs

A Kbt. 121. s (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

x Építési beruházás
l Áiubeszerzés
l Szo|gáltatás megrende|és
l Építési koncesszió
! szo|gá|tatási koncesszió
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1. A DOKUMENTACIO TARTALMA

1.1. A dokumentáció a következő részekbő| á||:
1. xöľEr: EUÁRÁST MEGINDÍTo reuÍvÁs
2. röleľ: Úruurłĺó łz ÉnoerEtT GAZDAsÁGI szEREPtőx nÉszÉnr
3. xöreľ: szEPzőDÉsTERvEzET4. xorer: n,rÁľlorĺ IGAzoLAs. És ľĺvrI.łľxozłrurľľÁr
5. xoĺer: Kĺilön fi|e.ban csatotva a uÚsznrr.szAKMAl mÍnÁą Árazat|an
költségvetés

L.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az e|járást megindíto fe|hívásban
fog|altakat, a dokumentáciő az e|járást megindító felhívássa| egyritt keze|endő. Az aján|attevők
kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden
kiegészítesét, ame|y eset|eg az aján|ati időszak a|att kerü| kibocsátásra, valamint hogy
megbízható információkat szerezzenek be minden o|yan körü|mény és kötelezettség
vonatkozásában, ame|y bármi|yen módon is befo|yáso|hatja az aján|at természetét vagy
jellemzőit.

1.3. Az ajánlattevőknek a dokumentációban közo|t információkat biza|mas anyagként ke||

keze|niüt ame|yrő| harmadik fé|nek semmifé|e rész|etet ki nem szo|gáltathatnak, hacsak e
harmadik fé| nem készít és nyújt be aján|atot az aján|attevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (a|vá||a|koző), vagy az a|ka|masság igazo|ásában részt vesz a gazdasági szerep|ő.
Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy máso|atait nem lehet másra fe|haszná|ni, mint
ajánlattéte|re, és az abban |eíĺt szolgáltatások cé|jára.

2. KIEGÉsZÍTőľłrÉxozIľłrÁs

2.t. Bárme|y gazdasági szerep|ő, aki je|en kozbeszerzési e|járásban aján|attevő |ehet - a
megfe|e|ő ajánlattéte| érdekében - az eĺjárást megindíto fe|hÍvásban, va|amĺnt a
dokumentációban fog|a|takka| kapcso|atban ír'ásban kiegészĺtő (éľtelmező) tájékoztatást kérhet az
ajá n |atkérőtő| va gy az á|ta|a meg hatá rozott szeľvezettő|.

2.2. Aján|atkérő a Kbt. t22. s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attéte|i határidő lejáftat megelőző harmadik
munkanapot (tájékoztatás megkt.i|désére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az aján|attéte|i
határidő |ejáftat mege|őző ötödik munkanapig megérkeznek aján|atkérőhöz.

2.3. Bármely gazdasági szerep|ő kĺegészĺtő tájékozüatást a kovetkező kapcsolatüaftási
pontokon szerezhet:

Ész-xrn xĺt.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárság

E-mail: titkarsag@eszker.eu
Fax: O6-U789-69-43

2.4. A kiegészít<í tájékoztatások kézhezvételét az aján|attevőknek ha|adéKa|anu| vissza ke||

igazo|niuk. Kérj|.]k a Tiszte|t Aján|attevőket, hogy a vá|aszok megérkezésérő| a 06-Il789-69-43-as
faxszámra Vagy a titkarsao@eszker.eu e-mai| címre kü|djenek visszaje|zést!

2.5. A gazdasági szereplő kizáró|agos fe|e|őssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-
mai| címet adjon meg, amely a męküldendő dokumentumok fogadására 24 őrában a|ka|mas.
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Ugyancsak a gazdaságĺ szerep|őfe|előssé9e, hogy a szeruezeti egysegén be|rj| a kiegészÍtő
tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kertJ|jön.

3. Az AJÁNHToK BENYÚJTÁsł

3.1. AZ. aján|attevőnek a Kbt-ben, az e|járást megindíto fe|hÍvásban, il|etve je|en

dokumentációban meghatározott taľta|mi és formai követe|mények maradékta|an
fi9ye|embevéte|éve| és aze|őírl köte|ező okiratok, dokumentumot nyi|atkozatok (a továbbiakban
egytJttesen : mel|ék|etek) becsato|ásávaI ke|| aján|atát benyújtania.

3.2. Aján|atkérő a dokumentációt - a felhÍvássa| egyidejű|eg - e|eKronikusan bocsátja az
ajánlattevők rende|kezésére. Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az e|járást
megindíto fe|hÍvásban fogla|takat, ezéft hangsÚ|yozzuk, hogy az aján|attéte|i dokumentáciő az
e|járást megindíto fe|hiivássa| együtt keze|endő. Az e|járást megindíto fe|hívás és a dokumentácĺó
rende|kezéseinek eset|eges e|lentmondása esetén a felhÍvásban szerep|ők az irányadóak.
Aján|attevő köte|ezettségét képezi - az eljárást megĺndíto fe|hÍvas és je|en dokumentácĺó gondos
áttanu|mányozását követően _ az ezekben fog|a|t valamennyi előírás, formai kovete|mény,
kikötés, a beszeaés tárgyára vonatkozó specifikáció betaftása, va|amint a kiegészítő (éftelmező)
tájékoztatás-kérésre adott aján|atkérői vá|aszok figye|embevétele. Aján|attevő köteles az e|járást
megindíto fe|hiivásban, a dokumentációban és aján|atkérő á|ta| - a te|jesítésse| kapcso|atban -
szo| gá |tatott m i nden i nformáció pontosságá ról meg győ ződni,

3'3' Az ajánlat nem tafta|mazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az aján|attevő által
elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivéteĺéve|, amely esetben ezen korrekciókat az
aján|atot a|áíró személynet vagy személyeknek kézjegyĹikke| ke|| e||átni.

3.4. Az ajánlatok benyújtásának he|ye és határideje:

Ész.Ker Kft. (tebonyolíto)
doffi i"ťMpes.t' :ŕäsaľeti' g; ss', B BT ĺr.p n$"ż

hätá ti .e"i Ĺs.

--t 
1o.oo óľa

3.5. Ha je|en dokumentáció aján|ott igazo|ás. és nyi|atkozatminta a|ka|mazását íqa e|ő, ez
esetben a 4. kötetben talá|ható vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint fe|haszná|ni és
megfe|e|ően kitö|tve az aján|athoz me||éke|ni.
Az aján|ott igazo|ás- és nyi|atkozatminta helyett annak tarta|mi|ag mindenben megfele|ő más
okirat is me|léke|hető (p|. referencia nyi|atkozat esetén). Az aján|attevő fele|ősséggeĺ taftozik az
aján|atban közö|t adatok és nyi|atkozatok, va|amĺnt a becsato|t igazo|ásot okiratok tafta|mának
vaIodĺságáéń.

4. rözös łrÁľuľľÉrel
4.1. A közös ajánlattevők köte|esek maguk közü| egy, a kozbeszerzési e|járásban a közös
aján|attevők nevében e|járni jogosu|t képvise|őt megjelolni.

4,2. Közös aján|atot tevő nyeftesek á|tal |étrehozandő gazdasági társaság, i||etve jogi személy
|étrehozását aján|atkérő nem követeli meg.

4.3. A közös aján|attevők csoportjának képvise|etében tett minden nyi|atkozatnak
egyéfte|műen taftalmaznia kell a közos ajánlattevők megjelö|ését.

4.4. A közös ajánlattevők a szerződés te|jesíteséén az aján|atkérő fe|é egyetem|egesen
felelnek.
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4.5. Az egy kozös aján|atot benyújtó gazdasági szerep|ő(k) szemé|yében az aján|attéte|i
határidő |ejárta után változás nem kovetkezhet be.

4.6. Ha egy gazdasági szerep|ő a közbeszeaés értérének huszonöt százalékát megha|adó
méftékben fog közvetlenü| részt venni a szerződés - részajánlat-téte|i lehetőség biztosítása
esetén egy részre vonatkozó szerződés - te|jesítésében, akkor nem |ehet alvá||alkozónak
minősíteni, hanem az aján|atban és a szerződés teljesítése során közos aján|attevőként ke||, hogy
szerepe|jen. Egy gazdasági szerep|őnek a szerződés teljesítésében való részvéte|e arányát az
határozza meg, hogy mi|yen arányban részesü| a beszezés tárgyának á|ta|ános forga|mi adó
né|kÜ| számÍtott ellenértékébő|.

4,7. Amennyiben több gazdasági szerep|ő közösen tesz aján|atot a közbeszezési eljárásban,
akkor az ajánlathoz csato|niuk ke|| az erre vonatkozó megál|apodást.

A közös aján|attevők megá|lapodásának tafta|maznia kel|:

- a je|en közbeszezési eljárásban közös aján|attevők nevében e|járni (továbbá
ka pcso|atta ĺtá sra ) jogosu lt képvi selő szeruezet meg nevezését;
- a szerződés te|jesítésééń egyetemleges fele|ősségvá|la|ást minden tag részérő|;
- aján|atban vá||a|t kötelezettségek és a munka megosztásának ismeftetését a tagok és a
vezető közott;
- a szám|ázás rendjét.

5. Üzurr TIToK vÉDELME

5.1. Az aján|attevő az aján|atában, valamint a 69-70. $ szerinti indoko|ásban e|kĹi|onÍtett

módon e|he|vezett, üz|eti titkot [2013.évi V. toruény 2:a7.9] taftalmazó iratok
nyilvánosságra hozata|át megtilthatja. Az üz|eti titkot tarta|mazó iratokat úgy kel|

e|készĺteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogró| és az információszabadságró|
sző|ő 2011.évi CXII. töruény 27.s (3) bekezdésére figyelemme| kizáró|ag olyan
információkat taftalmazzanat ame|yek nyilvánosságra hozata|a az uz|eti tevékenység
végzése szempontjábó| arányta|an sére|met okozna, továbbá ne tafta|mazzak az
alábbiakat:

- az aján|attevő nem tilthatja meg nevénet címének (székhe|yénet |akóhe|yének),
va|amint olyan ténynek, információnat megoldásnak vagy adatnak (a

továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozataĺát, amely éĺtéke|ési szempont
a|apján éftéke|ésre kerü|, de az ezek a|apjáu| szo|gá|ó - a Kbt. 80. 5 (3) bekezdés
hatá|ya a|á nem taftozó - részinformációt a|apadatok (így kti|önösen az árazott
koltségvetés) nyi |vá nosság ra hozata |át megti |thatja ;

- nem korlátozható Vagy nem ti|tható meg Üz|eti titokra hivatkozássa| olyan adat
nyi|vánosságra hozata|a, amely a közérdekű adatok nyi|vánosságára és a
kozérdekbőĺ nyi|vános adatra vonatkozó, kü|on töruényben meghatározott
adatszolgá|tatási és tájékoztatásĺ kotelezettség a|á esik. A közbeszerzési eljárás
a|apján megkotött szerződés engedményezést kizárő rende|kezése nem minősül
rizleti titoknak

5.2. Aján|atkérő nem vá||al fe|e|ősséget az tizleti titoknak tartott információt iratok harmadik
szemé|yek (különösen más ajánlattevőt gazdasági szerep|ők) á|ta|i megismeréséért,
amennyiben aján|attevő az üz|eti titkot [Ptk. 2:a7.9] tafta|mazó iratokat aján|atában nem

e|kü|önített módon, vagy úgy heĺyezi e|, hogy azok tarta|maznak a fentiekben megje|ölt

információkat is.

6. AzA'ÁNLAToKFELBoNrÁsn

6.L.M. aján|atokat tarta|mazó iratok fe|bontásának helye és ideje:

Ész-Keľ Kft. (tebonyotító)
1o26 Budapest Pasaľéti rÍt 83.' BBT iľodaház
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ideje:2015. . ĺó;oo.óia

6.2. Az aján|atok fe|bontásáná| csak a Kbt 62. $ (2) szerinti személyek lehetnek je|en.

7, ELőZETESVITARENDEZÉS

7.r. A Kbr.
benyújtani:

79. s (1) bekezdése szerinti e|őzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre ke||

ESZ.KER Kft
1026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárság

E-mail : titkarsag@eszker.eu
Fax: 06-U789-69-43

8. AszEvzőoÉs ureĺöĺÉse ÉsľruesÍrÉsr

8.1. Eredményes közbeszerzési e|járás a|apján a szerződést a nyeftes szeruezettel (szemé|lye|)
- közös ajánlattéte| esetén a nyeftes szeruezetekkel (szemé|yekkel) - kell ír.ásban megkötni a

közbeszezési e|járásban közolt veg|eges feltéte|et szeződésteľvezet és aján|at tarta|mának
megfe|e|ően.

8.2. A szeęffiésnek tafta|maznia ke|l - az eljárás során alka|mazott értéke|ésĺ szempontra
tekintettel - a nyeftes aján|at azon e|emeĺt, ame|yek értéke|ésre kerü|tek.

8.3' Az aján|atok e|bírrá|ásáról szóló írásbe|i összegezésnek az aján|attevők részére tortént
megkÜ|dése napjátó| a nyeftes ajánlattevő és a második |egkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő
hirdetett második helyezettet) tett aján|attevő aján|ati kötöttsége további harminc nappa|

meghosszabbodik.

8.4. Az aján|atkérő köte|es szeződéses fe|téte|ként előírni, hogy:
. a nyeftes ajánlattevő nem fizet, i||etve számo| e| a szerződés teljesíteséve| összefiiggésben
o|yan költségeket me|yek az 56.5 (1) bekezdés k) pontja szerinti feltéte|eknek nem megfe|e|ő

társaság tekintetében merü|nek fe|, és me|yek a nyeftes aján|attevő adókoteles jövede|mének

csökkentésére alka Imasa k;
. a szerződés te|jesítesének teljes időtaftama a|att tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára męismerhetővé teszi és az a|ábbiakban rész|etezett tigy|etekrő| az aján|atkérőt
ha|adékta|anul éĺtesÍti.

8.5. Az ajánlatkérőként szerződő fé| jogosu|t és egyben köte|es a szeződést fe|mondani - ha

szükséges o|yan határidőve|, amely |ehetővé teszi, hogy a szeződésse| érintett fe|adata

el|átásáról gondoskodnĺ tudjon - ha:
- a nyeftes aján|attevőben köaĺetetten Vagy kozvet|enÜ| f1o/o-ot meghaladó tu|ajdoni

részesedést szerez va|ame|y olyan jogi szemé|y vagy személyes joga szerint jogképes
szeĺvezet, amely tekintetében fenná|| az 56. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
va|amely fe|téte|.

- a nyeftes ajánlattevő kozvetetten Vagy közvetlenÜ| Z1o/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y olyan jogi szemé|yben vagy szemé|yes joga szerint jogképes
szeruezetben, ame|y tekintetében fennálĺ az 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott va la me|y fe|tétel.

Je|en pontban említett fe|mondás esetén a nyeftes aján|attevő a szerződés megszűnése e|őtt
már teljesíEett szo|gá|tatás szerződésszerű pénzbe|i ellenértékére jogosu|t.

8.6.A kü|földi adói||etőségű nyeftes aján|attevő köte|es a szerződéshez arra vonatkozó
meghata|mazást csato|ni, hogy az i||etősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság



közvetlenü| beszerezhet a nyertes aján|attevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegé|y
igénybevéte|e né|kÜ|.

8.7.A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyeńes ajánlattevőként szerződő
félnet i||etve közösen ajánlatot tevőknek, Vagy - ha az aján|atkérő gazdálkodó szeruezet
létrehozásának köte|ezettségét e|őírta Vagy aď' |ehetővé tette - a nyeftes aján|attevő
(ajánlattevők) kizáró|agos részesedéséve| |étrehozott gazdá|kodó szeľvezetnek (a továbbiakban:
projekttá rsaság) ke| | te|jesÍtenie.

8.8.Az aján|attevőként szeződő fé| te|jesítésében köte|es kozremíĺködni az o|yan alvál|a|kozó és
szakember, ame|y a közbeszezési eljárásban részt vett az ajánlattevő a|ka|masságának
igazolásában. Az ajánlattevő kote|es az ajánlatkérőnek a te|jesítés során minden o|yan - akár a
korábban megje|ö|t alvá|la|kozó he|yett igénybe venni kí'vánt - alvá||a|kozó bevonását bejelenteni,
ame|yet az aján|atában nem nevezett meg és a beje|entésse| együtt nyi|atkoznia kell arró| is,
hogy az á|tala igénybe venni kÍvánt a|vál|a|kozó nem á|| akizárő okok hatá|ya a|att.

9. ľn:ÉxozľłľÁsT NYÚJTó szenvezETEK

9.1' Építési beruházás esetében az aján|atkérő eĺőírhatja, hogy az aján|attevő tájékozodjon
az adőzásra, a környezetvéde|emre, az egészségvédelemre és a fogyatékosságga| é|ők
esé|yegyenlőségére, valamint köte|es e|őírni, hogy tájékozodjon a munkavá|la|ók vede|mére és
a munkafe|téte|ekre vonatkozó o|yan kotelezettségekről, ame|yeknek a teljesítés he|yén és a
szerződés teljesítése során meg kell fele|ni. A tájékoztatást az i||etékes szeruek ingyenesen
teszik e|érhetővé.

9.2. Aján|atkérő az a|ábbiak szerint adja meg azon sze]vezeteknek (hatóságoknak) a nevét
és címét (elérhetőségét), ame|ye|<tő| az ajánlattevő megfe|e|ő tájékoztatást kaphat:

Adózás:
Nemzeti Adó. és Vámhivatal (NAv)
Közép-magyaľországi Regioná|is Adó Főigazgatósag
Kelet.budapesti Adóigazgatósága
1144 Budapest, Gvadányi u. 69.
Telefonszám: 06 1 467 6t00
Kék szám (mobilhá|ózatbó| is hÍvható): 06-40142-42-42

Kiiľnyezetvédelem:
Közép.Duna.völgyi Környezetvéde|mi, Természetvéde|mi és Vízügyi Feliigyelőség
Cím:7072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.
Postacím: 1447 Budapest Pf.:541.
Te|efonszám: 06 1 478 4400
Te|efaxszám: 06 1 478 4520
Honlap : http://kdvkM.zoldhatosag. hu/

Egészségvédelem:
ANTsz Budapest VIII'-IX. Keriileti Intézete
Címl 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18.
Telefonszám: 06 1 3t3 5042
Te|efaxszám: 06 1 313 9894

Fogyatékosságga ! é!ők esélyegyenlősége:
Emberi Eľőforrások Minisztériuma
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
KözpontiTelefonszám: 06 1 795I20o
Email: info@emmi.gov.hu ; ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
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E m beri E ľőforráso k M i n isztéri u ma, Tá rsada l m i F e|zärkőzásé É Felelős Ál la mtitká rság
Székhe|y: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Email : tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov. hu

M u n kavá l latók védelme és a mu n kafeItéte|ekre vonatkozó kötelezettségek:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és MunkaÜgyi lgazgatósag:
Cím: 1106 Budapest. Fehér út 10.,
Ingyenes (zöld) szám : 06-80-204-292, hon|ap: ommf'gov. hu
Budapest Főváros Kormányhivata l M unkavéde| mi és M u nka ügyi Szakigazgatási
Szeruének Munkavéde|mi Felügye|ősége és Budapest Fővárosi Kormányhivatal
Munkavédelmiés Munkaügyi Szakigazgatási Szeľvének Munkaiigyi Felĺigyelősége
Cím: 1132 Budapest Visegrádi u.49.
Postacím: 1438 Budapest, ff.:520.
Te|efonszám: 06 1 3233 600
Te|efaxszám: 06 1 3233 602
Email: budapestfu-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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VÁluxozÁsr szenzőoÉs

TERVEZET

amely létrejött egyrészrő| a Józsefuárosi onkormányzat (székhe|ye: 1083 Budapest, Baross utca
63-67.; Képvise|i: ...t.t.t.tt.t.tttt.tt' adoszáma:
pénzforgaImi szám|aszáma: ........... ......) (továbbiakban: Megrende|ő)
másrészrő| a .......' ...'.(név) (székhe|y:

.......'....'............., adószám: , pénzforgalmi számlaszám:

'.......'....'...' cg.: .'........'...........; képvise|ő:

kiviteIezői nyi|vántaĺtási azon.i

;|,ií# il|,il; ;il;; ;;;ffi ť,.Ľtl ::ľ'[:', 
(a továbbiakban: Vá||a|kozó) között az

Előzmények

Megrende|ő a Kbt. III. része a|apján nemzeti e|járásrend szerinti nyílt kozbeszerzési e|járást

folytatott |e ,,VáIlalkozásÍ szerződés keretében az Európa Beluároę Program II, -
Palotanegyed Kulturális Városmegúiítitsa során útépítési és jauítiási munkáIatok
e lvégzése,'e| nevezésse |.

Az e|járásban nem |ehetett részaján|atot tenni, így az e|járásban meghatározott te|jes fe|adatra

vonatkozik.

Az e|járás nyeftese a Vá||a|kozó |ett, akive| Megrende|ő - a Kbt. rende|kezéseinek megfe|e|ően -

az a|ábbi szeződést köti.

Felek rogzítit hogy a Megrende|ő a 2013, évi V. töruény 8:1.$ (1) bek' 7.) pontja a|apján

szerződő hatóság nak mi nősü |.

1. A szeződés tárgya

Megrende|ő megrendeli, Vá||a|kozó pedig e|vál|a|ja a fent megje|o|t közbeszerzési e|járás
iratanyagában (különosen közbeszezési műszaki |eírásban) fog|a|t tafta|omma| az ott
megjelö|t teruezési, kivite|ezési feladatok e||átását eredményfelelősségge| (te|jesítés
címe és hrsz-ai: 1082 Budapest, Bródy Sándor utca Puskĺn utca csomópont (hrsz.:
365591LL;36553; 36561); 1082 Budapest Bródy Sándor utca Vas utca és Gutenberg tér
közötti szakasza (hrsz.: 36559/11; 36495; 36628;36656; 36a80); 1082 Budapest Rökk
Szi|árd utca, Somogyi Bé|a út, Gutenberg téri szakasz (hrsz.: 36480; 36681; 36429;
36474;36682); 1082 Budapest Gyu|ai Pá| utca (stáhly utca és a Rákóczi út közötti
szakasz egy része) (hrsz.: 36a3Đ;1082 Budapest Pol|ack Mĺhá|y tér (hrsz.: 36561))

Vá||a|kozó feladata a köztrszerzési műszaki leírás, az árazat|an költségvetés, a hatá|yos
jogszabá|yok, szabványok és szakmai szolwányoknak megfe|e|ően a munká|atok te|jes

1.
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4.

körű megva|ósĺtása annak érdekében, hqy az e|készült építmény rende|tetésszerti
használatra alka|mas |egyen.

Vá||a|kozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köte|es elvégezni. Vállaĺkozó a
munkavégzés során csak érvényes a|ka|massági bizonyítvánnyal rendelkező, hibamentes
anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket haszná|hat fe|. Fentiek alatt o|yan anyagokat
és szerkezeteket éľt a Megrende|ő, melyek a gyáftó álta| e|őílt hiány-, és hibamentes
terméknek megfele|, továbbá sérü|és és minden egyéb hibátó|, hiánytó| mentes és
nlegfe|e| a jogszabá|yi e|őíl"ásoknak. A hiány-, és hibamentes munkálatokként
Megrende|ő a jogszabáĺyoknak, szakmai szokásoknat szabványoknak is megfele|ő,
hiány., és hibamentességet érti.

A beépített anyagot berendezéset szerkezetek minősegét igazo|ó dokumentumokat
(kü|onösen: műbizony|at) a Vál|a|koző az épÍtési tevékenység során a Megrendelő
képviselőjének kote|es bemutatni és az átadás-áwételi e|járás során átadni.

Felek megállapodnak abban, hogy a Vá||a|kozó a kivite|ezési tevékenység
vonatkozásában továbbá akkor te|jesít hibát|anu|, ha a megvalósu|t eredmény kie|égíti
az azzal kapcso|atban, a jogszabá|yokban, az engedé|yokiratokban, a közbeszerzési
e|járás iratanyagában, a Támogatási szerződésben és me||ékleteiben, továbbá a je|en

szerzffiésben megfogalmazott va|amennyi kovete|ményt és a|ka|mas a rende|tetésszerű
hasznáĺatra.

Vá||a|kozó jogosult a|vál|a|kozó(k) (kozreműkodő(k)) igénybevéte|ére. Az alvá||alkozó
igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhezvezetőkĺ5zbeszerzési e|járás
rende|kezései irányadóak. Ad a|vál|a|kozókka| kotött szeződésekre a Kbt. továbbá a
306l zltL, (XII. 23.) Korm. rendelet szabá|yai éĺte|emszerűen irányadóak.

A Vá||alkoző az igénybe vett a|vá||a|kozóéĺt (közreműkodőért) ú9y fe|el, mintha az
a|vá||a|kozói (közreműködőĺ) á|ta| wĺEzett munkákat saját maga végezte vo|na e|. A
jogosu|atlanu| igénybe vett a|vá|lalkozók vonatkozásában azon hátrányos
következményekéft is fe|e|, ami ezen a|vá||a|kozók (közreműködők) igénybevéte|e né|kü|
nem következtek vo|na be.

Felek rogzítit hogy a szeĺződés targyait jogi|ag oszthatat|annak minősítik'

2. Válla|kozői díi és annak megfizetése

Vá||a|kozó a szez&és te|jesítéséft vá||a|kozói díjra jogosult.

A vál|alkozó díj méftéke
forint+AFA.

Ft+AFĄ azaz

Ebbő| normá| Áfa-fizetéssel érintett vá||a|kozói díj: ........... .. Ft+iłFA, azaz
forint+ÁFA.

Ebbő| ún. fordított áfa fizetésse| érintett vá||a|kozói díj: ........... .. FI+ÁFA,
azaz .......... forint+AFA.

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a fenti díj áta|ánydíj (me|y a kapcso|ódó
szo|gá|tatások, kö|tségek egészét is tafta|mazza), ame|ynek jogi természetéve| tisztában
vannak. Vá||a|kozó ez a|apján továbbĺ fizetési igényt Megrende|ővel szemben semmifé|e
jogcímen nem támaszthat, kivéve a késede|mi kamatot.

Fe|ek rogzítit hogy a fenti válla|kozói díj tartalékkeretet taftalmaz. A tafta|ékkeret
météke a nettó vá||alkozói díj 3 o/o-a. Taľta|ékkeret alka|mazása esetén fe|ek az
a|ábbiakban á||apodnak meg. A tafta|ékkeret kizáró|ag potmunkára számo|ható e|.

Pótmunka kizárő|ag az a munkatétel, ame|yet a Megrende|ő kü|ön okiratban megrende|
és ame|y, e|őre nem látott, teruen nem szerep|ő munkatéte|nek minősril. A potmunka

7.

1.

2.

4.
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e|számolása az a|ábbiak szerint történik, akként hogy a pótmunka tételei az aktuá|is
szá m |ába n érvényesíthetőek:

a. amennyiben a közbeszerzési eljárásban benyújtott aján|atban szerepe| o|yan

munkanem, ame|y a pótmunkában szerepe|, a pótmunka az aján|at szerinti
egységáron/anyagáron számo|ható e|.

b. amennyiben az a) pontban fog|aĺt fe|tétel nem te|jesü|, akkor az akkor
munkatéte|re a TERC adatbázis, megrendeléskor hatá|yos állapota szerinti
téte|ek aI ka I mazandóa k.

c. fentiek hiányában a fe|ek a Válĺa|kozó aján|ata a|apján á||apodnak meg.
5. n iłfa méftékére, e|számo|ására a mindenkor hatályos Áfa toruény rende|kezéseĺ az

irányadóak.

6. Az átalánydíj a Megrende|ő á|ta| szo|gá|tatott árazatlan kö|tségvetés a|apján a Vá||alkozó
ko|tségvetése a|apján kerÜ|t meghatározása.

7. Megrende|ő több|etmunkaigényt nem fogad e|. Ezze| kapcso|atban Vá||a|kozó - mint a
szerződés tárgyáva| kapcso|atban ke||ő szakéfte|emme| rende|kező jogi személy - je|en

szerződés a|áír.ásával kije|enti, hogy a kiłzbeszerzési eljárás alatt te|jes méftékben
megismeľte az e|végzendő fe|adatot és annak körri|ményeit, így k.ljelenti, hogy az általa
megaján|ott vá|la|kozói díj va|amennyi feltéte| kie|égíteséhez szükéges munkára
(anyagra, berendezésĺ és fe|szere|ési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, ísv
több|etmunkaigényérő| je|en szeződésse| fe|téte| né|ktil és visszavonhatat|anul |emond.
Ez kiterjed a Ptk. 6:245.$ (1) bek. második mondatában fog|alt kö|tségekre is.

Vá||a|kozó kije|enti, hogy az ár-, áŕo|yamvá|tozásokkal, továbbá banki, adózási
kondíciók vá|tozásáva| kapcsolatos kockázatokat fe|méfte, és arra a vá||alkozói dff teljes
méftékben fedezetet nyújt. Pótmunka esetén a fe|ek a Kbt. rendelkezési szerint járnak
e| azza|, hogy pótmunkára csak a kozbeszezési műszaki leírás és me||ékleteiben nem
szerep|ő, az aján|attéte|kor az aján|attevőtő|, mint hason|ó tevékenységet üzletszerűen
végző gazdasági szereplőtő| e|várható gondosságga| e|őre nem látható okbo| kerti|het
sor. A pótmunka e|számo|ása a tańa|ékkeret terhére, azt megha|adó pótmunka esetén a
pótmu nkára vonatkozó e|já rásban fogla |tak szeri nt történik.

8. Megrende|ő tájékoztatja a Vá||alkozót, hogy a megva|ósítás pénzügyi fedezetét 80o/o-

ban Fővárosi Önkormányzat-i támogatásbó|, f!o/o-át Megrendelő saját forrásbó|
biztosítja.

9. Megrende|ő biztosítja az e|ő|eg igénybevéte|ének a |ehetőségét a Kbt. 131. 5 (2)

bekezdésének megfe|e|ően. Vá||alkozó a fentieknek megfe|e|ően a - taŕa|ékkeret és áfa
né|kü| számított - vá||alkozői díj 10 o/o-ának megfelelő összeg e|ő|egként töfténő
kifizetését |egkésőbb az építesi munkaterü|et átadását követő 15 napon be|ü|

[306/2011. (XII.23.) Korm. rende|et Lf. s (1) bekezdés a|apján]. Az e|ő|eg a
részszám|ákban egyen|ő arányban számolható e|. A vá||a|kozói e|őĺeg biztosítéka az
e|ő|egszám|a értékének e|számo|ásáig taftó éruényességge| ke|| rendelkezésre á|ljon az
e|ő|egbekérő benyújtásátó| kezdődően a kifizetésre kerü|t e|ő|eg te|jes e|számolásának
időpon$áĺ9.

10. A szeződés megkötéséhez vezető aján|attéte|, a szerződés, továbbá a kifizetések
pénzneme: HUF.

11. Megrendelő a vá||a|kozói díjataz igazo|t szerződésszerű te|jesítést követően átuta|ássa|,
forintban (HUF) te|jesĺti az alábbiak szerint:

. a|vá||a|kozó ĺgénybevételének hiánya esetén a Kbt. 130. s (1)- (3) és (5)-(6)

bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.5 (1) bekezdés szerint;

. - a|vá||a|kozó igénybevéte|e esetén a 306ĺf0LL. (Xn.ł.) Korm. rende|et 14. 5 (1)-

(3) bekezdései szerint.
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12. Megrende|ő a részszám|ázás |ehetőségét biztosítja. A teljesÍtés során 3 db szám|ázási
ütem (ide nem éftve az e|ő|egszámlát) |ehetősége biztosított az alábbiak szerint:

i. 1 részszám|ázási ütem lehetősége: a nettó vá||a|kozói díj 35olo-ának megfe|e|ő
összegrő| az áfa né|kü|i vállalkozói dff 35o/o-át e|érő megva|ósult te|jesíŁés esetén;

ii. 2 részszámlázási ütem |ehetősége: a nettó váĺlalkozói díj 35o/o-ának megfele|ő
összegrő| azáfa né|kü|ivá||a|kozói díj7oo/o-átelérő megvalósu|tte|jesítés esetén;

iii. végszám|ázási ütem: a nettó vá||a|kozói dff fennmaradó 30o/o-ának megfe|elő
osszegl.ől azáfa né|kü|i váĺ|a|kozóidÚ 1o00/o.át eĺérő megva|ósu|t te|jesí|és esetén,
sikeres m űszaki átadás-átvéte|t követően.

13. Megrende|ő a kifizetés során az Adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évi XCil. törvény (a

továbbiakban: Aft.) 36/A. $-ában fog|a|takat te|jes körben aĺka|mazza.

14. Késede|mes fizetés esetén Megrende|ő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. töruény
6:155.$ szerinti mértékű, és a késedelem időtaftamához igazodó késede|mi kamatot
tová bbá kö|tségáta|ányt fi zet.

15. A te|jesÍEésigazo|ás - me|y a szám|a (szám|ák) köte|ező mel|éklete - aláír.ására a műszaki
ellenőr jogosult.

16. A szám|át a hatá|yos jogszabá|yok szerint ke|| kiá||ítani.

3. Szerződési biztosítékok

1. Vá||a|kozót a szeződésben meghatározott bárme|y köte|ezettségénet fe|adatának
késede|mes teljesítése esetén késede|mi kötbér.fizetési kote|ezettség terheli,
amennyiben azét fe|e|ős. A kotbér a|apja a szerződés szerinti nettó válla|kozói dfi. A
kötbér méftéke a késede|em minden naptári napja után napi 1 o/o a kötbéralapra
vetítetten. A kötbér maximá|is méftéke: 15%. Fe|ek kifejezetten rögzítik, hogy 15 napot
megha|adó késede|em a Megrende|ő o|da|án az érdekmú|ást minden további indoko|ás
nélkÜ| megalapítja, így Megrende|ő jogosult a szeződéstő| elá||ni vagy azt fe|mondani.

f. Vá||a|kozó meghiúsulási kotbér megfizetésére köte|es, amennyiben a je|en szerződés
te|jesÍtése o|yan okbó|, amiéft fe|e|ős, meghĺúsu|. A meghiúsu|ási kötbér méftéke a
nettó vá||a|kozői díjf5 o/o-nak megfe|elő összeg.

3. A Megrende|ő az eset|eges kotbér igényét írásbe|i fe|szó|ítas útján éruényesíti, melynek
a Vá|lalkozó koteles 8 naptari napon be|ü| maradéktalanu| eleget tenni. Amennyiben a
Vá||a|kozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 napon belti| magát érdemi indoko|ással és
azt a|átámasztó bizonyítékokka| nem menti ki, akkor a kötbér e|ismeftnek tekintendő. A
Kbt-ben fog|a|t beszámítási fe|téte|ek [130.9 (6) bek.] te|jestiĺésekor a kotbér a
vállaIkozói szám|ába beszámítható.

4. Vá||a|kozó a szerződés hibát|an te|jesíĽésének biztosĺtására va|amennyi beépÍĽett dolog
i||' e|végzett munka vonatkozásában 36 hónap á|talános jótá|lást vá||a| a te|jesítestő|

számítottan. Vál|a|kozó jótá||ási köte|ezettsége _ az érintett hibáva| kapcsolatban -
megszűnit ha a hiba a te|jesítést kovetően ke|etkezett, kÜ|önösen:

-rendeltetésď:ľ:äľäjj:ľ#:xä:':il'.'Íl1..o,,

- elemicsapás,
- szakszerűt|en szere|ő vagy javíŁo jel|egű beavatkozás,

- a szükéges karbantańás hiánya

miatt következett be.

5. Vá||a|kozó a jótá||ási kote|ezettsége a|att a hiba beje|entésétől számított 15 munkanapon
be|Ü| kote|es a javítást e|kezdeni és megfe|elő szemé|yi á||ománnya| annak befejezéséig
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folyamatosan munkát végezni. A hiba kijavításának végső határideje a beje|entést
követő 15 nap.

6. A jóta||ási kote|ezettség nem érinti a Megrende|őt megi||ető ke||ékszavatosságĺ jogokat
és azok éruényesíthetőségét.

7. Vá|lalkozó te|jes káĺtérĺ|ési köte|ezettséget válla|je|en szeződésse| kapcsolatosan a neki
felróható károkéft.

8. Vál|a|kozó a (tafta|ékkeret né|kü|i) nettó vá|lalkozói díj 3%-nak megfe|elő te|jesÍtési
biztosÍ|ékot köteles nyújtani a Megrende|ő részére a Kbt. 126.s (6) bek a) pontja szerint
a szerződés hatá|yba|épeséig. A te|jesítési biztosíték a Megrendelőnek a te|jesíLés
e|maradásáva| kapcso|atos igényeinek biztosítására szo|gál, tehát abbó| a Megrende|ő
közvet|enü| kie|égítest nyerhet, ha Vá|lalkozó te|jesíiési köte|ezettségének
szerződésszeriÍen nem tesz e|eget. A te|jesítesi biztosítéknak a sikeres te|jesítésig ke||

mĺnimá|isan hatályban (|ehÍvhatónak) lennie.

9. Vá|lalkozó a szerződés te|jesítéskor jólte|jesítési biztosíték szo|gáĺtatására kote|es. A
jó|te|jesÍtési biztosÍték a Megrendelőnek a Vá||a|kozót terhe|ő a hibás teljesÍtésse|
kapcso|atos jótá||ási igényeinek biztosítására szo|gál, tehát abbó| Megrende|ő
közvet|enü| kielégítest nyerhet ha Vá||a|kozó jótá||ási kote|ezettségeĺt megszegi. A
jótállási igényekre kikötott biztosíték összege a tafta|ékkeret né|kÜ|i nettó
e||enszolgá|tatás (válla|kozói díj) 3 o/o-a, amely a Kbt. 126. s (6) bekezdés a) pontja
szerint teljesÍtendő, tehát a jótá||ási köteĺezettség kezdetének időpontjában (te|jesÍ|és;

sikeres biftokbaadást igazoló jegyzőkönyv átvétele). A biztosítéknak annak a három
éves utófe|ü|vizsgá|atot követő 30 napig kell |ehívhatóan rende|kezésre á||nia.

10. Ha Vá|la|kozó a biztosítékot nem a Megrende|ő bankszámlájára töfténő befizetésse|,
óvadékként nyújtja, akkor a biztosíteki jogviszony fenná|lását igazo|ő okirat eredeti
pé|dányát a Megrende|őnek át ke|| adnia. Megrende|ő (Jogosult) kizárőlag o|yan okiratot
köte|es e|fogadni, ame|yben Köte|ezett válla|ja, hogy amennyiben a Jogosult arról
tajékoztatja, miszerint a Válla|kozó bárme|y okbó| nem tett eleget szeződésben fog|a|t

te|jesítési kote|ezettségeinek, ú9y Vállalkozó he|yett a Jogosu|t e|ső fe|szólí]tására

átutalja a biztosítékból a Jogosu|t álta| megje|ö|t összeget a Jogosult bankszám|ájára. Aę
okiratban rögzíteni ke|l, hogy a Köte|ezett a szo|gáltatást nem vitatja, |emond a
szo|gá|tatás visszautasítására, vĺsszatartására, annak vitatására vagy beszámítására
vonatkozó va|amennyijogáról továbbá arró| is, hogy Vá||a|kozónak a je|en szeződésbő|
vagy azza| kapcso|atban, il|etve más jogviszonybő| eredő, a Megrende|őve|, mint
Jogosu |tta l szem ben i követe|éseit éruényesítse.

4. Teljesítési határidő

1. Szerződő fe|ek je|en szeĺződés Vállalkozó á|ta|i végső teljesĺ|ési határideje a szeęődés
hatá|yba|épésétő| számított 5 hónap. Fe|ek rogzítit hogy a fenti határidőve| kapcso|atos
15 napot megha|adó késede|em kétséget kizárőlag mega|apozza Megrende|ő o|da|áró|

az érdekmú|ást.

2. A te|jesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvéteĺĺ eljárás |egfe|jebb 15 napos
időtartama be|eszámít, tehát Vá||a|kozó a fentiek szerint kote|es a munkavégzést
szeruezni.

3. Minden, a szerződés te|jesĺtését akadá|yozó, e| nem hárítható kü|ső körtilmény (vis
maior) a befejezési határidő módosítasát vonhatja maga után, kivéve, ha bármi|yen
munkaszeľvezési (tobb munkavá||aló a|ka|mazása, munkaszeruezés megvá|toztatása,
stb.) eljárássaĺ mego|dható |ett vo|na a határidő betaľtása. A határidő modosu|ásához az
ok (és annak fenná||ásának időtartama) épÍtési naplóba való bejegyzése és a
Megrende|ő műszaki e||enől.ének jóváhagyása szĹikséges. Vá||alkozó kije|enti, hogy a
rende|kezésére á||ó te|jesítési időszak - figye|embe véve az évszakokka| kapcso|atban
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fe|merü|ő munkavégzést álta|ában akadá|yozó körülményeket is - e|égséges a szeződés
határidőben töfténő hiány és hibamentes teljesítésére.

4. Nem eredményezi a teljesíĽési hataridő módosu|ását az e|hárítható, il|etve a Vá||a|kozó

álta| ke||ő gondossággal e|őre |átható okok miatt bekövetkezett késedelem.

5. Vá||alkozó k.lje|enti, hogy tisztában Van azza|, hogy a szerződés kozvetett tárgyát képező
felépítmény közcé|okat szo|gá|, így fenti határidőben és taĺta|omma|, va|amint
minőségben va|ó átadása a Megrende|ő kü|önösen fontos érdeke.

5. A munkaterůilet átadása' munkavégzés

1. A munkatert]letet a Megrende|ő a szerződés mindkét fé| á|ta|i a|áír.ását követő 8
munkanapon adja át a Vál|a|kozónak.

2. Vá||a|kozó a kivite|ezés során a t9ll2009. (IX'15.) Korm. r. szerinti köte|es az építésĺ
nap|óva| kapcso|atos kötelezettségeit eĺ|átnĺ. Megrende|ő tájékoztatja a Vá||a|kozót,

hogy a beruházásnak csak egyes részei engedélyköte|eset de nem az egész.

3. Felek megá||apítják, hogy a munkaterület átadás-átvéte|e vonatkozásában a
munkaterÜ|et megfele|ő, ha a munkavégzés he|yére az anYag szá||ítása gépi vagy kézi
erőve| mego|dható és a munkavégzés a tényleges munkavégzés he|yén megkezdhető.

4. A Vá||a|kozó energiaigényét saját maga kote|es biztosítani, arra Megrende|ő nem
köteIes.

5. Megrende|ő tájékoztatja a Vá||a|kozót, hogy a kivitelĺ és az engedélyes teruek
rende|kezésre á||nak, azokat a közbeszezési e|járás dokumentációjában a Vá||a|kozó

rende| kezésére bocsátott.

6. Vál|a|kozónak a szeződés kötést követő 10 napon be|ül organizációs tervet ke|l

készÍtenie, melyet jóvá ke|| hagyatnia a Megrende|őve|. E nélkü| a munkavégzés nem
kezdhető meg.

7. A fentieken t,j| a szerződés szerinti műszaki taŕa|om megva|ósításához szükéges
bárme|y egyéb teru e|készítése és engedé|yeztetése, hozzájáru|ások beszezése a
Válla|kozó feladatát képezi. Ezen köte|ezettségek ko|tségeit és dĺát is taŕa|mazza a
vá||alkozóidíj'

8. Fe|ek rögzítik, hogy az átadással a je|en szerzffiés a|apján a Vá||a|kozó á|ta| készítendő
szerzői műnek minősü|ő művek kor|átozás mentes felhaszná|ásĺ jogát - me|y kiterjed az
átdo|gozásra, átdo|goztatásra, továbbá az átadásra is _ Megrende|ő megszerzi. Ennek
ellenéftékét (fe|használási dÚ) a vá||alkozói dÚ taftalmazza. Vá|laIkozó kije|enti és
szavato| azért, hogy szerzői művek vonatkozásában harmadik szemé|ynek nincs olyan
joga, me|y a fe|használási jog fentiek szerinti átruházását, vagY egyebekben a művek
felhaszná|ás át kizárná vagy akadá|yozná.

9. Vá||a|kozó a munkaterti|eten va|ó felvonu|ás, az ideig|enes forga|omkor|átozások
bevezetése e|őtt az érintett területen va|ó tájékoztatást, szóró|apok kihelyezése
formájában. Minden forga|mi rend változás e|őtt a tájékoztatás szükéges. A
kihe|yezendő szóró|apokat e|őzetesen Megrendelőnek jóvá ke|| hagynia.

10. Vál|a|kozó ke||ék-, il|. jogszavatosságga| tartozik a teruek vonatkozásában'

11. A munkaterü|et átadását követően a szemé|y-, Vä$ýoľl-, és munkabiztonságró|, a

kornyezetvéde|mi szabá|yok betaĺtasáró| a Vá||a|kozó köte|es gondoskodni. Vá|la|kozó
felel a Megrendelő ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban,
é|etében, testi épsegében i|l' egészségében a neki fe|róható módon ke|etkezett
hiányokéft, i||. károsodásokért.

12. Vál|a|kozó köte|es a tény|eges munkavégzésse| érintett munkaterü|etet megfe|elően
e|keríteni.
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13. Vál|alkozó koteles a ke|etkezett hu||adékot a jogszabá|yoknak megfele|ően gyűjteni, és
hivata|os hu||adék|erakó-he|yre szá|lítani, va|amint ezt a Megrende|ő fe|é megfe|e|ően
igazolni.

L4. pú. e|takarásra kerü|ő munkarészek e|takarása e|őtt a műszaki e||enőft köaĺet|enül, i||. az
építési nap|ón keresztül |ega|ább 3 munkanappa| korábban éftesítenie kel| a
Vá||a|kozónak. Ennek e|mu|asztása esetén a Megrende|ő követelheti, hogy tárják fe| az
eltakaft munkarészeket, me|ynek ko|tségei a Vá|la|kozót terhe|ik.

15. Felek megá||apodnak abban, hogy amennyiben a Megrende|ő célszerűt|en Vagy
szakszerűtlen utasĺŁást ad, a Vál|alkozó köteles őt erre figye|meztetni. Ha a Megrende|ő
a figyelmeztetés e||enére utasíŁását fenntatja, a Vá||a|kozó a szerződésLől e|á||hat vagy
a fe|adatot a Megrendelő utasításai szerint a Megrende|ő kockázatára e||áthatja. A
Vá|la|kozó köte|es megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály
vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszé|yeztetné mások szemé|yét
Vagy Vagyonát. A felmondásĺ vagy e|á||ásíjog csak akkor gyakoro|ható, ha más módon a
szerzffiésszerű te|jesítés nem biztosítható.

16. Fe|ek rögzÍiit hogy amennyÍben bármĺ|yen engedé|y, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a
rende|tetésszerű haszná|athoz, annak beszezése a fenti te|jesí|ési határidőn be|ül a
Vá|la|kozó fe|adata és ko|tsége.

17. Vá|la|kozó köte|es együttműködni az érdeke|t szeruekke|, közszolgáltatókka|.

18. A Vá||a|kozó a beépítésre kerĹilő anyagokró| Vagy termékekrő| CE Vagy azza|
egyenéftékíj hazai Minősítő Intézet álta| kiadott minőségi tanúsítványt kote|es adni. Ezt
a tanúsíWányt a beépítés e|őtt a műszaki e||enőrnek át rell adnĺ. Amennyiben a
fe|haszná|andó anyagokró| és termékekrő| a harmadik szemé|y gyártő a Vá||a|kozónak
iĺyen tanúsítványt nem á||ít ki, úgv a Vá||alkozó a beépíthetőségre vonatkozó
alkaImasságról köte|es ír.ásban nyi|atkozni.

19. A Vá||a|kozó az őt terhe|ő jótá||ási, kellékszavatosságĺ (köte|ező a|ka|massági) időn be|ü|i

bármilyen jogcímen töľténő jogutód né|kü|i megszűnése esetére e szeződéssel
engedményezi az a|vá||a|kozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházássa| kapcsoĺatban
terhelő jótá||ás, ke|lékzavatosság a|apján éruényesíthető összes jogokat. Az átszá||ás
napja a jogutód né|kü|i megszűnés napja. Ezen igények éruényesíthetősége érdekében
a Vá||a|koző a szerződés során (de |egkésőbb a te|jesítésig) köteles igénybevett
a|vá||aIkozóinak cégnevét és székhe|yét, adószámát Megrende|őnek megadni.
Úgyszintén köte|es a Válla|kozó a szerz&és te|jesítése során az alvál|a|kozói
változásokat a Megrende|őnek írásban tudomására hozni. Az e|őzőekrő| Vá||a|kozó
köte|es alvá | |a| kozóját ír'ásba n éftesíten i.

20. Amennyiben a szerződés bármi|yen okbó| te|jesítés e|őtt megszűnne, űgY a Vá||a|kozó
haladéktalanu| 8 napon be|ü| koteles a megszűnés napjáig vegzett munkákat fe|mérni,
és a munkatertjletet ha|adéKa|anuI a Megrende|őnek visszaadni.

27. A szerződés te|jesíLése során, az bármi|yen á||ványon, segédépü|eten, közterületen,
vagy oda kinyriló, a Vá||aIkozó álta| |étesített ideiglenes építményen, bármi|yen
ideig|enes az építkezéshez kapcso|ódó szerkezeten a Válla|kozó csak akkor helyezhet e|

rek|ám célját szo|gá|ó tárgyat, felĺratot, vagy táb|át, ha ehhez a Megrende|ő külön
írásban hozzájáru|t. Az ezen előír.ás megszegésééft a Vá||a|kozót káftérítési fele|ősség
terheli.

6. KapcsolattaÉás, jognyilatkozattétel

1. Fe|ek k.lje|entit hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üz|eti titkot
megőrzik. Üz|eti titokként definiá|nak minden o|yan adatot me|y je|en szeęődés
keretein be|ü| a másik fé|lel kapcso|atban a tudomásukra jut' Kivételt képez ez a|ó| azon
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adatok összessége, ame|y a Kbt. vagy más jogszabá|yok szerint nyi|vános adatnak
minősü|.

2. A titoKaftasi kote|ezettség megszegésébő| eredő káréń az ezért fe|elő fé| kártérítési
köte|ezettséggel ta ftozi k.

3. Fe|ek titolcaftási köte|ezettsége kiterjed a munkavá||alóikra, vaĺame|y po|gári jogi

szerződés a|apján munkavégzésre irányu|ó jogviszony, vagy más jogviszony a|apján a

fé||e| kapcsolatban lévő egyéb szemé|yekre is. Ezen szemé|yek magataftasáét a
titoKartási kote|ezettség viszonylatában az érintett fé|, mint saját magataĺtasáéĺt fe|e|.

4. Nem minősüIhet üzleti titoknak mindazon adat vagy információ, ame|yet jogszabá|y

i||eWe egyéb dokumentum az üzleti titok körébő| kizár.

5. Jelen szeződésse| kapcso|atban joghatályos nyi|atkozattételre jogosu|t szemé|yek az
alábbiak, akik jognyi|atkozataikat kizáró|ag írásban, az áwéte| idejét igazo|ő módon
tehetik meg éruényesen. Felek ez a|att éftik a te|efax i||. az e-mai| üzenetek vá|tását ha

annak átvéte|e igazolható, valamint az építési nap|óba az arra jogosu|t á|ta| tett
bejegyzést is:

Megrendelő részérő|:

Vá||alkozó részérő|:

6. A Megrende|ő a t91ĺ2oo9' (IX.15.) Korm. r. 16.$ (1) b) pontja a|apján a te|jesÍtést

műszaki el|enőr igénybevéte|éve| e|lenő rzi. A míjszaki ellenőr adatai :

a. Cégnév:
b. Székhe|y:

c. eljáró műszakie||enőr neve, e|érhetősége:

d. nyilvántaftási azonosÍió:

7. A műszaki e||enőr a Megrende|ő képviseletében jár e|.

8. Szerződő fe|ek jelen szerződés teljesítése során köte|esek egyÜttműkodni.

9. Megrende|ő és Vá||alkozó egymás írásbe|i megkereséseire azok kézhezvéte|étől számÍVa
2 munkanapon be|Ĺi| írásban érdemi nyi|atkozatot köte|esek tenni.

10. Megrende|ő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka á||ását e||enőrizni,
és ezek eredményéről az építési naplóba bejegyzéseket eszkozö|ni.

11. Felek kifejezetten rogzítit hogy a Vá||a|kozót nem mentesíti a hĺbás te|jesítés
jogkövetkezménye aló|, ha a Megrendelő e||enőzési köte|ezettségét nem, Vagy nem

megfe|e|ően te|jesítette.

7. Aszerződés teljesítésével kapcso|atos átadás átvételi eljárás

1. Pę. átadás-átvéte|i e|járás megkezdéséről Vállalkozó Megrende|őt köte|es készĘe|entés
formájában ít.ásban, a hatályos jogszabá|yi rende|kezéseknek megfe|e|ően éĺtesÍteni.
Megrendelő köte|es az átadás-átvéteĺi e|járást 5 munkanapon be|ü| megkezdeni, és a
Kbt. 13o.s (2) bek. szerint |efolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe
mellett.
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4.

Az e|járáson a fe|ek képviselői megvizsgá|ják a teljesĺtést, jegyzőkönyvet vesznek fe|,
me|yben fe|vezetik az eset|eges hibák és hĺányok |istáját. A Vá|la|kozó köte|es a
jegyzőkönyvbe nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról.

Ac átadás-átvéte|i e|járás |ezárásáig a Vá||a|kozó köte|es a gépeit, anyagait, a
ke|etkezett hulladékot továbbá a fe|vonu|ási épü|eteket és fe|szere|éseit te|jes körűen
e|szá||Íiani. Ennek megtörténte az áwéte| fe|tétele.

Az átadás-átvéte|i e|járáson a Vá||alkozó átadja a jótá|lási jegyeket, 4 pld-ban papír
alapon és 1 pé|dányban digitá|isan a megva|ósulási dokumentációt (a megvalósuĺási
dokumentációt szerkeszthető formátumban is) és megadja a beépített szerkezetet
berendezési és fe|szere|ési targyak haszná|ati és karbantaftási utasításait va|amint jelen
szeződésben és jogszabáĺyban rogzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiánytalan
te|jesítése a szeződésszerű te|jesÍtés fe|tétele.

A fentiek a|apján e|végzett hiánypót|ásokról i||. javítasokró| a Vá||alkozó írásban
tájékoztatja a Megrende|őt, akĺ a tárgyi munkát - megfe|e|őség esetén - átveszi.

A Vá||alkozó az utófe|ü|vizsgálati e|járásban köteles kozreműködni. Az utófe|ti|vizsgá|atot
a Megrende|ő hMa össze a te|jesítést követő 12hónap e|te|tét követően. p,z

utófe|ü|vizsgálati e|járásban a Felek a te|jesítés szerződésszerűségét és a hibás/hiányos
te|jesítesbő| eredő hibákat/hiányosságokat vizsgálják és jegyzőkonyvben rogzÍtik.
Vá||alkozó a jqyzőkonyvben nyi|atkozik a hibák kijavításának határidejérő|, me|y
összességében nem |ehet tobb, mint 15 nap.

8. Vegyes észárő rendelkezések

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a je|en szeęődés a|apján a Vá||alkozó á|tal
készítendő, szeĺzői jogi véde|em a|att á||ó alkotások vonatkozásában a Megrende|ő a
részére történő átadással te|jes, átruházható, és kor|átozásmentes (térben, időben,
felhaszná|ási módban) fe|haszná|ási jogot szerez. A fe|haszná|ási jog e||enéńékét a
vá||a|kozói dfi tafta|mazza.

Felek megá|lapodnak abban, hogy a megrende|ő a rende|kezés jogát je|en szeződésse|
kiköti, így a vá||a|kozó a sze||emi a|kotást csak saját be|ső tevékenységéhez haszná|hatja
fe|, nyi|vánosságra nem hozhatja, harmadik szemé||ye| nem közölheti; i|yen esetben a
szel|emi alkotássaI a megrende|ő szabadon rendelkezik;

A szerződés te|jesítés e|őtti megszűntetésére a Ptk. vá||a|kozási (i||. kivite|ezési)
szerződésr e vonatkozó sza bá |ya ĺ i rá nyadók az a |á bbia k fi gye|em bevéte|éve| :

A sére|met szenvedett fél jogosu|t e|á||ni a szerződéstő| ill. azt felmondani a Vá||alkozó
szerződésszegése esetén, ha nem áll érdekében a teljesítes' A je|en szerződésben
sú|yos szerződésszegésként megje|ö|t bármely magatartás vagy mu|asztás tanúsítása az
érdekm ú lá s bekovetkezését ön ma g á ba n mega I apozza.

Sú |yos szerzffiésszegésnek m i nősü | Vá l |a I kozó r észér ő|

a. Vá||a|kozó a teljesĺtésse| kapcso|atos bármely kötelezettségét akként szegĺ meg,
hogy aze|őíĺt minőségben, vagy határidőre va|ó te|jesítés nem va|ószínĹí,

b. Vál|alkozó a|apos ok né|kü| munkav{7zést fe|fúggeszti (|ega|ább 3 napra),

c. a Vá|la|kozó ellen az i||etékes bír.óság jogerős végzése a|apján fe|számo|ási eljárás
indul; vagy

d. a Vá||a|kozó v{;e|számo|ás iránti kére|me (amennyiben gazdasági társaságról van
szó) a cégbír.oságná| benyújtásra kerü|t; vagy

e. a Vá||alkozóva| szemben az i||etékes cégbíróság előtt megszíÍntetési, tor|ési eljárás
ĺndu|, vagy

1.
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f. a Vá||a|kozó a Vá||a|kozási Szerződésben megje|olt bárme|y határidőt 15 napot
megha|adóan e|mu|asĄ vagy

g. Vá||a|kozó a Szeződésben fog|alt bármely egyéb köte|ezettségének nem tesz eleget
és emiatt a Szerződés feljogosítja a Megrende|őt a fe|mondásra Vagy az e|á|lásra,
vagy

h. bárme|y biztosÍték - annak je|en szeződésben fog|alt hatá|ya alatt - bárme|y okbol
megszűnik, és a megszűnés napjával azonos taŕa|omma| újabb biztosĺ|ékot
szerződésszerűen nem szo|gá|tat a Vá||a|kozó, azza|, hogy ez csak akkor
e|fogadható, ha az űj biztosíték hatályba|épése e|őtt ke|etkezett igényekre is
biztosÍtott az ered ményes i gényéruényesítés |ehetőség.

i. az e|őíľt fe|e|ősségbiztosítás - annak je|en szeződésben fog|a|t hatá|ya a|att -
bárme|y okbó| megszĹínit és a megszűnés napjáva| azonos taftalomma| újabb az
e|őír'ásoknak megfe|e|ő biztosítási jogviszony nem á|l fenn azza|, hogy ez csak akkor
e|fogadható, ha az új biztosítas hatá|yba|épése e|őtt keletkezett károkra is biztosított
az ered ményes igényéĺvényesítés |ehetőség,

j. a Vállalkozó adószámát tör|it

k. Jogszabá|yon a|apu|ó fe|mondási vagy e|á||ási okok fenná||nat

6. A Vá||a|kozónak i|yen esetben csak a már e|végzett munkák e|számo|ására |ehet igénye.

7. Megrende|ő jogosu|t és egyben köte|es a szerződést felmondani - ha szükséges o|yan
határidőve|, ame|y |ehetővé teszĺ, hogy a szerződésse| érintett fe|adata e||átásáró|
gondoskodni tudjon - ha

a, a Vál|a|kozóban közvetetten Vagy közvet|enü| 2\o/o-ot megha|adó tu|ajdoni

részesedést szerez va|ameĺy olyan jogi személy Vagy szemé|yes joga szerint
jogképes szeľvezet, ame|y tekintetében fenná|| az 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában

meg hatá rozott va|ame|y fe|téte|.

b. a Vá||a|kozó közvetetten vagy közvet|entil 25olo-ot meghaladó tu|ajdoni részesedést
szerez va|amely o|yan jogi szemé|yben Vagy szemé|yes joga szerint jogképes

szervezetben, amely tekintetében fennál| az 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában

meg hatá rozott va |a me|y feĺtéte|.

c. A je|en pont szerinti felmondás esetén a Vál|alkozó a szerzffiés megszűnése e|őtt

már te|jesített szolgáltatás szeződésszerű pénzbe|i e||enértékére jogosu|t.

8. A Vá||a|kozó jogosu|t je|en Szeződéstő| való e|á|lásra, ha Megrende|ő - neki fe|róhatóan
- a munkaterü|et átadási köte|ezettségét a kovetkezményekre töfténő figyelmeztetés
e||enére, a fe|szó|ítás átvételétől számítva is 15 napot megha|adóan e|mu|asztja.

9. Súĺyos szerződésszegésnek minőstj|, ha a Megrende|ő a számlát - felszó|ítás e||enére -
sem fizeti meg, Vagy egyébként Vá||a|kozó tevékenységét |ehetetlenné teszi.

10. Jelen szerződés a|áír.ását közvetlenül megelőzően Vál|a|kozó bemutatta a 306120II.
(XII.23.) Korm. rend. 9.$-ban és az ajánlattéte|i fe|hívásban meghatározott
felelősségbiztosításra vonatkozó kotvényt' Vá||alkozó nyi|atkozza, hogy a biztosítás
hatá|yát a jelen szerződés teljesítéséig fenntartja.

71. E szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései
az ĺrányadók.

12. Felek megá||apodnak abban, hogy a Vá||a|kozó nem fizet i||etve számo| e| a szeződés
te|jesítésével összefüggésben o|yan kö|tségeket me|yek a Kbt. 56. s (1) bekezdés k)
pontja szerinti fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében mertj|nek fe|, és
me|yek a Vá||aIkozó adóköteles jovďelmének csokkentésére aIka|masak.
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13. Felek megál|apodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtaľtama a|att
tulajdonosi szerkezetét Vá||alkozó a Megrende|ő számára megismerhetővé teszi és a
Kbt. 125.5 (5) bekezdés szerinti ügyletekrő| a Megrende|őt haĺadéKa|anuĺ éftesíti.

14. Fe|ek eset|eges vitás tigyeiket egyeztetés útján rendezit ennek eredményte|ensége
esetén a jogviták e|döntésére _ hatáskörtő| ftjggően - kikötik a Megrende|ő székhe|ye
szerinti bíróság/töruényszék kizáró|agos i||etékességét, ha ezt jogszabály nem ti|tja.

15. Je|en szerződés csak a Kbt. 132.5 a|apján modosítható.

16. Fe|ek megállapodnak abban, hogy amennyiben je|en szezó1dés bárme|y pontja kogens
jogszabályba ütközne, Vagy a közbeszezési e|járás köte|ező éruényű dokumentumának
tartalmáva| el|entétes lenne, akkor je|en szeződés fentieket séftő rendelkezése he|yébe

- minden további jogcselekmény, így kü|onösen a szerződés módosĺľása né|ktj| - a
megsértett köte|ező éruényű jogszabá|yi rendelkezés vagy közbeszezési dokumentumi
rende|kezés kerül. Fentieket ke|| megfe|e|ően alka|mazni, ha va|ame|y kógens jogszabá|y

akként rendelkezit hogy valame|y rende|kezése a szerzffiés része és azt szövegszerűen
a szerződés nem tafta|mazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).

17. Jelen szerződés ........ megegyező, eredeti pé|dányban készü|t e|, e|választhatatlan
részét képezi (Megrende|ő pé|dányához kapcso|va) a közbeszezési e|járás iratanyaga. A
szerzffiés a mindkét fé| a|áír.ásra és kote|ezettségvá||a|ásra jogosu|t vezető
tisztségvise|őjének (Vá | |a I kozón á| cégszer íi) a |á írása esetén érvényes.

18. Je|en szerződés az a|áírássa| |ép hatá|yba.

Fe|ek a szeződést mint akaratukkaĺ mindenben megegyezőt, e|o|vasás és érte|mezés után,

helybenhagyólag a |á írjá k.

Megrende|ő VállaIkozó
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TARTALOM. ES KBT.49. SZERINTI IRA
oldalszám

Taĺta|omieovzék h. sz. me||ék|et)
Fe|o|vasó |ao Q. sz. mellék|et)
Aján|attevői nyilatkozat (Kbt. 40' 5 (1) bekezdés a) és b) pont), Kbt. 60. 5 (3) és
(5) bekezdésre, Kbt. 55. s (5) bekezdésére (3/A. számú me|léklet)
(Az aján|at papír alapú pé|dányának a 60. 5 (3) bekezdése szerinti nyi|atkozat
eredeti aláírt oé|dánvát ke|l taľtaImaznia)
Kapacĺtást nyújtó szeĺvezet igénybevéte|e esetén a Kbt. 55' 9 (5)-(6) bekezdés
szerinti nvi|atkozatokat' i||etve dokumentumokat az aiánlathoz csato|ni sztiKéges!
N\ĺI IáTKOZAT az erőf orrások rend el kezésre á | |ásá r ő| (3 l B. szá m ú me| lék|et)

Nvi|atkozat a Kbt. 55. Ę (6) bekezdés szerint BlC' sz. me||ék|et)

I. FEJEZET: KIZARO OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELOIRT
NYI LATKOZATOK. IGAZOLASO K
Nyi|atkozat akizárő okok fenn nem ál|ására vonatkozóan ajánlattevő, a|vá||a|kozó

és az a|ka|masság igazo|ásában részt vevő más szeruezet vonatkozásában.
A Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pont kc) a|pontja tekintetében az ajánlattevő
nyi|atkozata arró|, hogy olyan társaságnak minősül-e, me|yet nem jegyeznek
szabá|yozott tőzsdén vagy ame|yet szabá|yozott tőzsdén jegyeznek; ha az
aján|attevőt nem jegyzik szabá|yozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló
töruény 3. 9 Đ pontja szerint definiá|t va|amennyĺ tény|eges tu|ajdonos nevének
és á||andó |akóhelyének bemutatását taftaImazó nyi|atkozatot szükséges
benvúitani: G, számű me||ék|et)
II. FEJEZET: GAZDASAGI ES PENZUGYI ALKATMASSAGGAL
KAPcso LATBAN E LőÍ RT NYI LATKozATo t(' IGAzo LAsoK
P/1. A 3tolzotl. (XII. 23.) Korm. rende|et 14. s (1) bekezdés b) pontja a|apján

az e|őző három |ezárt évre vonatkozó, saját Vagy joge|ődje számvite|i
jogszabá|yoknak (elsősorban a számvite|rő| sző|ő 2000. évi c. toruény)
megfe|e|ően összeá | | ított éves beszá molóját.
Amennyiben az ajánlatkérő álta| kéft beszámo|ó a céginformációs szo|gá|at
hon|apján megismerhető, a Úeszámo|ó adatait az aján|atkérő e||enőzi, a

céginformációs szolgálat hon|apján megta|á|ható beszámo|ó csatolása az
aján|atban nem szÜkséges'

P/2' Csato|ja a 3Iol2011. (Xil. 23.) Korm. rende|et 14. 5 (1) bekezdés c) pontja

a|apján az előző három üzleti évre vonatkozó - áfa nélktj| számított
ki5zbeszerzés tá rgyá na k m eg fele|ő tevékenysé gbő| ( lj tépítes, b u rkoĺa tep ĺtés ua gy
útfeĺújĺtás, burkotatfetújítás) származó - áfa né|kül számÍtott - árbevételérő| sző|ő
nvi|atkozatot. (5. számú me||ék|et)

ilI. FEJEZET: MŰszARI' ILLEWE SZAKMAI , ÁIKALMASSAGGAL
KAPcso LATBAN E tol RT NYI tATKozATo Ę IGAzo LAso K
M/1. Aján|attevő ismertesse a 3I0|20IL. (Xfi. 23.) Korm. rendelet 15. s (2)

bekezdés a) pontja a|apján az eljárást megindíto fe|hÍvás megkü|désétő|
visszafe|é számított 5 év (60 hónap) je|entősebb referenciáit (útepĺtés,

burkolatépítés uagy útfeĺújítás, burkolatfelújĺtiís) a 310l2o7L. (XII. 23') Korm.

rende|et 16. 5 (5) bekezdésében meghatározott formában igazo|va. (6. számú
me||ék|et)
Ml2. Aján|attevő mutassa be 31012011. (X||. 23.) Korm. rende|et 15. s (2)

bekezdés e) pontja a|apján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a
megnevezéséve|, végzettségÜk és/vagy képzettségük, szakmai tapaszta|atuk
ismertetésével, akiket be kíván vonni a te|jesÍtésbe.

ES BEKEzDÉsE
1. számú mellék|et

ÜEGrzÉK

-21 -



Csato|andó dokumentumok:- a szakember bevonására, ismeftetésére vonatkozó
nyi|atkozat; (7. sz. mellék|et)
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmaĺ öné|etĘza, o|yan rész|etezettségge|,
hogy abbó| egyéte|műen derü|jön ki az M2. pontban e|őírt a|ka|massági
fe|tétel(ek) te|jesülése (8. sz. me||ék|et)
- a végzettséget és képzettséget igazo|ó dokumentumok egyszeríJ máso|ata,
- a szakember á|ta| a|áírt, rende|kezésre á||ási, va|amint arra vonatkozó
nyi|atkozata, hogy az eljárásba tońénő hp.vonásárĺi| ľuclomással bír. (9. sz.
me||ék|et)
- más tagá||amban szezett jogosu|tság esetében a kü|dő vagy származási
országban szerzett., a fentiekkel egyenéľtékű jogosu|tságot igazo|ó dokumentum
magyar nyelvű fordítása
Amennyiben a bemutatott szakember a bemutatott szakember szerepel a
szakmavégzési jogosu|tságot igazo|ó kamarai nyi|vántartásban, a
névieovzéki/kama ra i szá mot aián |attevő meqad hatia.
M/3. Aján|attevő csato|ja a 3l0l2oLt. (Xil. 23.) Korm. rendelet 15. s (2)
bekezdés d) pontja a|apján az e|őző kettő évre vonatkozóan az éves át|agos
statisztikai á||ományi |étszámára és vezető tisztségvise|őĺnek számára vonatkozó
kimutatását. (10. sz. mellék|et)
IV. FEJEZETI AZ EUARAST MEGINDITO FELHIVASBAN ELOIRT EGYEB
NYI LATKOZATO K IGAZO LASOK
Aján|attevő, az a|ka|masság igazo|ásába bevont (kapacĺtást nyújtó) gazdasági
szerep|ő cégjegyzésre jogosult ajánlatban csato|t nyilatkozatot, dokumentumot
a|áírő képvise|őiének aláírrási címpé|dánya vagy aláírás mintája.
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvá||alók esetében a cégjegyzésre
jogosult szemé|ytő| származő, aján|at a|áírására vonatkozó (a meghata|mazott
a|áír.ását is tafta|mazó) írásos meghata|mazás teljes bizonyÍEo erejű
maoánokiratba foo|a|va ftL. sz. mel|ék|et)
Nyi|atkozat a Kbt. 126. s (5) bekezdés szerint e|ő|eg visszafizetési és teljesítési és
ió|te|ĺesítési biztosíték rende| kezésre bocsátá s áró| (I2. sz. mel |ék|et)

Szándéknvilatkozat a fele|ősséqbiztosÍtásró| (13. számú me||ék|et)

Közös ajá nlattevők megá | |a po dása (adott esetben)
A közös aján|attevők megá||apodásának taftaImaznia ke|l:

- a je|en közbeszezési e|járásban kozös aján|attevők nevében e|járni
(tová bbá ka pcsolatta rtá sra ) jogos u lt képvĺselő szeľvezet meg nevezését;
- a szerződés te|jesĹtésééft egyetem|eges fele|ősségválla|ást minden tag
részérő|;
aján|atban válla|t köte|ezettségek és a munka megosztásának ismeftetését
taook és a vezető között; és a szám|ázás rendjét.
Áľazatla n költséqvetés kitöltve
V. FEIEZET: VZIŤTITITKOT TARTALMAZO IRATOK (ADOTT ESETBEN) öná||ó

meIlék|etben

VI. FEIEZET: AZ A]ANIÁTTEVÓ ALTAL BEcsAToLNI KIVANT DOKUMENTUMOK
íADoTT ESETBEN)
+ az aján|athoz csato|ni ke|| a papír alapú pé|dány képo|vasó készü|ékkel készü|t
CD-re vaqy DVD-re írt 3 db elektronikus pé|dányát!

Az aiánlat minden o|van o|dalát, amelyen - az aián|at beadása e|őtt - mfuosítást hajtottakajánlat minden o|yan o|dalát, amelyen - az aján|at
az adott dokumentumot aláíro szemé|y(ek)nek a módosí]tásná| is kézjeggye| ke|| e|látni.
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2.1'számű melléklet
FEtotvAsóup

(onálló aján|attéte| esetén)

1. Aján|attevő

Név:
Székhely:
Kapcso|attaftó neve:...
Telefon: .........Fax:
E-mail:

2. Ajántattétet tárgya: ,,Vállalkozási szerződés keretében az Európa Beluároę
Program II, - Patoianegyed KutturáIis Városmegújítása során útépítésÍ és jauítási
m unká latok elvégzése,,

3. Aján|at:

Egyösszegíi nettó váltalkozói díj (HUF) l . .........'. Ft

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen
meghataImazott képvise|ő aláírása)
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2.2, számú me|léklet
FELOLVASOLAP

(kiizös ajántattéte| esetén)
1. Ajánlattevői konzorcium
Név:
Székhelye:
Telefon: .........Fax:
E-mail:
Konzorcium képvise|etére jogosu|t tag adatai (név, székhe|y): .........

konzorciumi tag adatai (név, székhe|y) :'.........

2. Ajánlattéte! táľgya: ,,VáIlalkozási szerződés keretében az Euńpa Beluároę
Program II, - Palotanegyed KutturáIÍs Városmegújítiísa solán útépítésÍ és javítĺísÍ
m u n ká la tok e I végzése,,

3. Ajánlat:

Egyösszegű nettó vállalkozói díj (HUF) | . '........'. Ft

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu |t vagy szabá |yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)

1 A konzorciumĺ tagok számának megfe|elően isméte|hető rész
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3ĺA,számú me|lék|et

AJÁNLATI NYILATKoZAT2

A|u|írott ...., mint a ...'.......''. ... (ajánĺattevő męnevezése)
(aján|attevő székhe|ye), (Aján|attevőt nyi|vántaftó

cégbĺróság neve), (Ajánlattevő cegjegyzékzáma) nevében
köte|ezettségvá||alásra jogosu|t (tisztseg megje|ö|ése), a Józsefuárosi onkormányzat,
mint Ajánlatkérő á|tal ,,VáIlalkozási szeruődés keretében az Eun1pa Belvárosa Program
II, _ Palotanegyed KulturáIÍs Viárosmegújítiía során útépítési és javítiási munkálatok
elvégzése,,tárgyban megindí|ott kł}zbeszerzési e|járássa| összefüggésben.

1. Nyi|atkozom a Kbt. 40. 9 (1) bekezdés a) pontja a|apján, hogy a közbeszezés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeive| összefüggésben alvál|aIkozó(ka)t veszek igénybe,:

z. Nyi|atkozom a Kbt. 40 5 (1) bekezdés b) pontja a|apján, hogy a szerződés te|jesítéséhez a
közbeszeĺzés értékének 10%-át megha|adó méftékben az a|ábbi alvá||alkozó(ka)t kÍvanom
igénybe venni, az a|ábbi százalékos aránybana:

3. Nyi|atkozom a Kbt. 55. 5 (5) bekezdése a|apján, hogy az a|ábbi kapacitást nyújtó
szeľvezet(ek)et kíva nj u k igénybe venni' :

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

A szerződésteruezetben rĘzített, a tárgyi fe|adat el|átásához szükséges kote|ezettségeĺnket
maradéktalanu| te|jesítjük a Fe|o|vasó|apon rögzített ár alka|mazásáva|. Nyi|atkozunk, hogy
aján|atunkat az aján|ati kötottség beálltát követően az eljárást megindíto fe|hívásban megje|öĺt
időpontig fen ntartju k.

2 A nyi|atkozatot eredeti a|áírt pé|dányban ke|| benyújtani.
3 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy,,Nem kÍván ĺgénybe venni,,
4 Amennyiben nem kÍván igénybe vennĺ, úgy íĺja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,,
5 Amennyiben nem kíván igénybe venni, ú9y ír'ja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,'
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Nyi|atkozom, hogy nyeĺtességÜnk esetén a je|en dokumentáció me||ék|etét képező
szeződésteruezet megkötését vá|la|juk és azt a szeződésben fog|a|t a fe|téte|ekkel te|jesítjük.

Nyi|atkozom továbbá, hogy vál|aIkozásunk

! a kis- és középvá|la|kozásokró|, - fejlődésük támogatásáró| szó|ó toruény
szerint ''..-vá||a|kozásnako minősÜ|/
! nem taftozik a kis- és kozépvál|alkozásokró|, fej|ődésük támogatásáró| szó|ó toruény
hatá|ya a|á7.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabályszeríÍen
meghata I mazott képvise|ő a |áít.ása)

6 mikro-, kis- vagy középvá||a|kozás a 2004. évi )OC(IV. töruény meghatározásai szerint - a megfe|e|ő váIaszt a jogszabá|y

rendelkezéseinek tanu|mányozását követően kéľjük megadni.
7 A nem a|ka|mazandó szövegrészt kérjĹik törd|ni'
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3lB. számú melléklet

NYILATKOZAT
az erőÍorrások rendel kezésre ál lásáról

Alu|írott ......., melyet képvise|: ...........' mint kapacitást rendelkezésre
bocsátó szeruezet a közbeszezésekrő| sző|ő ZoLl. évi CVffi' toruény (Kbt.) 55. S-ának (5)
bekezdése a|apján kijelentem, hogy a Józsefuárosi Önkormányzat, mint Aján|atkérő á|tal

,,VáIIaIkozásÍ szeződés keretében az Európa Beluárog Plogram II, - Palotanegyed
KutturáIis Városmegújítiősa során útépítési és javításÍ munkáIatok elvégzése f,
tárgyban megindított közbeszezési eĺjárásban a szerződés te|jesÍtéséhez szükséges a|ábbi
erőforrások az ajántattevő rende|kezésére fognak á||ni a szeęődés te|jesÍtésének időtaftama
alatt:

{Az érintett erőforrások pontos teĺrása a pénztigyi és gazdasági, ĺlletve a m(Íszakiés szakmai
atkatmassiíg tekintetében az ejárást megindĺtő felhĺuás szerint.}

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áír.ása)
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3ĺC. sz. mel|éklet

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

Alu|írott ...., mint a .............. ... (ajánĺattevő megneveése)
(ajánĺattevő székhelye),

ŕ;já,b;;;ő,,,Jg;:!Í,ľ:!;:),,,{Z;#3cegbírósiíg neve)
köte|ezettségvá||a|ásra jogosult (tiszBég mqjelcjlése), a Józsefuárosi
onkormányzat mint Aján|atkérő által ,,VáIlalkozásÍ szerződés keretében az Európa
Beluárosa Program rr, - Palotanegyed KulturáIis Városmegújítiía során útépítésĺ és
jauítiősÍ munkálatok elvégzése ,,tárgyban kiírt közbeszeĺzési eljárássa| összefüggésben.

A Kbt. 55. 5 (6) bekezdésének a) pontja a|apján nyi|atkozom, hogy az a|ka|masság igazo|ásakor
bemutatott, más szeruezet á|tal rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szeĺződés te|jesÍ|és
során ténv|eoesen ioénvbe foqom venni' Ennek módiag:

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének b) pontja a|apján nyi|atkozatom, hogy azon szeruezetet, ame|ynek
adatait az alka|masság igazo|ásához fe|haszná|om, az a|ábbi módon Vonom be a te|jesítés
során10:

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy sza bá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő aláírása)

8 Jelen nyi|atkozatot kapacitást nyújtó szervezet igénybe véte|e esetén ke|| kĺtö|teni.
9 A megfele|ő rész kitöltendől
10A megfe|e|ő rész kĺto|tendő!
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4. számű me|léklet

A|ulírott

Nvluľxozłr
a kizárő okok vonatkozásába n

mint a(z)
(székheIy:

ffi;i |äáp" j'äíäiÄ á ,iiii.iiiäiii;;;;ő;ä; i;;",éi:,:2":;::,:=ilfł:Lľ,;T;;;;
rr, - Palotanegyed KulturálÍs Városmegújítiía során útépítésÍ és javítiősÍ munkálatok
etvégzése '' tárgyban kiíľt kozbeszerzési e|járás során az alábbi nyi|atkozatot teszem a kizárő
okok vonatkozásában:

I.
Az á|ta|am képvise|t szeruezet nem taĺtozik a Kbt. 56. s (1) bekezdésében, Kbt. 56. s (2)
bekezdésében meghatározott kizárő okok hatálya a|á.

u.
Cégünt mint ajánlattevő a szerződés te|jesíteséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. 5 (1)

bekezdésében meghatározott kizárő okok hatá|ya a|á eső a|vá||a|kozótla|vá||a|kozókat, i|letve a
részÜnkre kapacitásait rendelkezésre bocsátó szeľvezetet/szeruezetek nem taftoznak a Kbt. 56. $
(1) bekezdésében meghatározott kizárő okok hatá|ya a|á.

ilr.
A|u|írott ajánlattevő nyi|atkozom, hogy cégemetll

- szabá|yozott tőzsdén jegyzik ĺ szabá|Yozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabá|yozott tőzsdén nem jegyzik, í,gY,,
- az alábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszĺrozása megeĺőzésérőĺés

megakadátyozásárót szóló 2007. évi C}coO/I. toĺvény 3. 5 0 pontja szerint definiá|t
va|amennyi tényleges tu|ajdonosró|13:
neve: , á||andó |akóhe|ye: 

-'o

vagy
az a|ábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és
megakadá|yozásáró| sző|ő 2007. évi c}ccryI. töruény 3. 5 ra)-rb) pontja szerinti

l1 MegÍe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!
12 Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!
13 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadá|yozásźró| sző|ő 2007. évi OofrW' törvény 3. $ r)
pontja szerĺnt ténv|eges tuIajdonos:
raF az a természetes szemé|y, akĺ jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szervezetben közvet|enü| vagy - a

Polgári Törvényktinyvrő| szó|ó 2013. évi V. ttirvény (a továbbiakban: Ptk') 8:2. 5 (4) bekezdésében meghatározott módon -
közvetve a szavazati jogok vagy a tu|ajdoni hányad |ega|ább huszonöt száza|ékával rende|kezik, ha a jogi személy Vagyjogi
szemé|yiséggel nem rende|kező szervezetnem a szabályozott piacon jegyzett társaság, ame|yre a ktizösségĺ jogi szabá|yozással
vagy azza| egyenértékű nemzetközi e|őírásokka| összhangban |évő közzététe|i követe|mények vonatkoznat
rbf az a természetes vemé|y, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szervezetben - a Ptk' 8:2. 5 (2)

bekezdésében meghatározott - meghatározó befoĺyássaI rende|kezik,
rc) az a természetes szemé|y, akinek megbízásábó| vaIame|y ügy|eti megbízást végrehajtanak,
rd) a|apíNänyok esetében az a természetes szemé|y,
1. aki az a|apítvány Vagyona |ega|ább huszonöt száza|ékának a kedvezményezetfie, ha a |eendő kedvezményezetteket már
meghatároztat
2. akinek érdekében az alapítványt |étrehoztát i||etve miĺködtetit ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, Vagy
3. aki tagja az a|apítvány kezelő szervénet vagy meghatározó befo|yást gyakoro| az a|apítvány vagyonának |ega|ább huszonot
száza|éka fe|ett, i||etve az a|apítvány képvise|etében e|jár, továbbá
re) az ra)-rb) a|pontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi szemé|y vagy jogi személyiségge| nem
rende|kező szervezet vezető tisztségvise|ője;

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

11 szükség esetén bővíthető!
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természetes személy hiányában az re) pont szerinti tény|eges tu|ajdonos a jogi szemé|y

vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeĺvezet vezető tisztsé9vise|ője(i), aki(k)nek nevét

és á||andó |akóhe|yét az alábbiakban adjuk meg:

vezető tisztségvise|ő : 
15

, á||andó lakóhe|ye:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu lt vagy szabá lyszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

15 az ra)-rb) a|pontokban meghatározott természetes szemé|y hiányában a jogi szemé|y vagy személyes joga szerint jogképes

szervezet Vezető tisztségvise|ője
16 szükség esetén bővíthető!
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5. számú mellék|et

Nyi latkozat az árbevétel rő|
a 310/2011. (ilI. 23.) Korm. rendeĺet 14. 5 (1) bekezdés c) pontja alapján

(székhe|y:.. ........................) cégjegyzésre jogosu|t/meghata|mazott képvisetőjel7
ezenneI nyi|atkozom a(z)....'...'.'. aján|attevőnelťkozös
ajánlattevőnelía|válla|kozőnaklaz a|kalmasság igazo|ására igénybe vett más szeruezetnekl8 a
Józsefuárosĺ Önkormányzat mint aján|atkérő á|tal kiírt ,,VáIlalkozási szeruődés keretében az
Európa Beluárosa Program II, - Palotanegyed KulturáIis Városmegújítiáa során
titépítésÍ és javítiási munkáIatok elvégzése ,, tárgyú közbeszeĺzési e|járásban az e|járást
megindító fe|hÍvás feladásató| visszafe|é számított három évben az á|ta|ános forgalmi adó nélktll
számÍĽott, a közbeszezés tárgyának megfelelő tevékenységbő| származó árbevéte|érő|:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghata lmazott képviselő a |á írása

17 KérjÍik a nyilatkozatot a|áíro szemé|ye szerint a megfe|e|ő részt a|áhúzni.
18 A nyi|atkozattevő szemé|ye szerint a megfe|e|ő rész a|áhúzandó!
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szetzódéśt.]kiitö. mási k
] ...,.......' 

. fél
. .. (peVel székhelye.

referenciát igazo|ő.személy.
neve, te|efonszáma, e-mai|

cÍme) . .'.

Ke|tezés (he|ység, év, hőnap, nap)

TeljesÍtéś.idéjé
(idótártárna,] -to|
jig,.éÝ,..hőnap,

:r .r ' :' ''nap
',pontossággal).

éš';[rp!. ěl.1..'...]

építési
beruházás

tárgya, .' .

meEneveżéśe

'9 Kérjtik a nyilatkozatot a|áíro szemé|ye szerint a megfe|e|ó részt a|áhrjzni!
20 A nyi|atkozattevó szemé|ye szerint a megfe|e|ó rész a|áhrjzandő!

Az
ellenszolg

áItatás.l:
:..Ć'śsżéoé..
(nétt.Ó Ft)

Ateféśí.téq'a1
e|óírásokľĺak.és
a szeľzódéśnek

megfe|elóen .

...l 
.. t.iĺltént?

...1igeff.érn)

...' ]:A,šzéĚ- ódéš .: ]

. 
.té|jesítéśének.

egészére Qjépítés,
buŕkąĺétepĺtes uagy

titféĺĺijĺtiís,
burkoĺatfeĺ jĺtás)I vonatkozott?
':l: I tioen/nem),

(cégjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerĹÍen
meghataImazott képvise|ó a |áírasa)
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7. számú melléklet
NYILATKOZAT

a31012011. (xlI. 23.) Korm. rendelet í5. s (2) bekezdés e) pontja a|apján azoknak a
szakem bereknek (szervezeteknek) és/vagy vezetőknek a meg nevezése, képzettség ii k'

szakmaitapaszta|atuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesÍtésbe
A|u|írott , mint a(z)
(székheIy: cégjegyzésre jogosu|VmeghataImazott

mintképviselője ezenne| kije|entem, hogy a(z)
aJán|attevő/közös aJán|attéVő/az a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más szelvezet ľellde|kezik
az eliárást meoind ító fe| hívásban meq hatá rozott a|ábbi szakemberekkel :

Ennek igazo|ásaként a nyi|atkozat me||ék|etét képezi:
a szakemberek saját kezĹi|eg a|áírt szakmai oné|etrajzai, o|yan rész|etezettséggel, hogy azok
a|apján az a|kaĺmasság minimumkovete|ményeí kozott e|őírt fe|téte|ek megléte egyértelműen
megá|lapítható |egyen;

21Nyilatkozom továbbá, hogy nyertességünk esetén, amennyiben a bemutatott M/2 szerinti
szakember nem szerepe| a szakmai, kamarai nyi|vántartásban, úgy a szerződéskötésig
gondoskodunk a nyilvántartásba vételéró|, illetőleg nyi|atkozunk, hogy tudomássa| bírunk arró|,
hogy a nyĺ|vántartásba véte| elmaradása a szerződéstó| va|ó vissza|épést je|enti, ame|ynek
következtében a Kbt. 124. s (4) bekezdése alapján az aján|alkérő ez esetben a második
|egkedvezőbb aján|atot tevővel koti meg a szeződést'

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghata I mazott képviselő a |á ír.asa)
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szAKMA| öruÉurneĺz
8. számú me|léklet

Egyéb képességek: ..............

Jogosu|tság e|érési útvonala:
Ke|tezés (he|ység' év, hónap, nap)

(saját kezű a|áírás)

22 Évlhőlnap
23 Szíveskedjenek ú9y kitö|teni, hogy abbó| egyérte|műen kiderÜ|jön az ajánIattéte|kor aktuá|is munkahe|ye!
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9. számú melléklet
NYILATKOZAT

a szakem ber rendelkezésre állásáról
Aĺu|írott mint a(z)
(székheIy: ) ajánlattevőlaz a|ka|masság igazo|ására igénybe
vett más szeruezet á|ta| ajánlott szakember kijelentem, hogy
tudomássa| bírok arró|, hogy a fenti ajánlattevő a ,,VállalkozásÍ szerződés keretében az
Eurőpa Belvároę Program II, - Palotanegyed KulturáIÍs Városmegújítása során
tútépítési és javítiásÍ munkáIatok elvégzésď, tárgyban kiírt közbeszeĺzési e|járás során a

te|jesítéshez ajá n|ott.

Kijelentem továbbá, hqy az aján|at nyeftessége esetén képes vagyok doĺgozni, és dolgozni
kÍvanok a szeződés te|jes időtartama során, az aján|atban szerep|ő beosztásban (fe|adatkörben),
me|yre vonatkozóan az öné|etĘzomat benyújtottak.
Nyi|atkozatomma| kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra
vonatkozóan, ame|y a je|en szeződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadá|yozná.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(sajátkezű aláírás)

E|őttĹint mint tanúk előtt:

A|áít.ás:
Név:
Lakcím:

A|áírás:
Név:
Lakcím:
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10. sz. melléklet

Nyilatkozat az éves átlagos statisztikai ál|ományi létszámró!

310/2011. (ruI. 23.) Korm. rende|et 15. 5 (2) bekezdés d) pontja alapján

A|u|írott...... mint a(z),'.'..'.....
(székhe|y:.. .............'...'...''') cégjegyzésre jogosu|ýmeghata|mazott képviselőjeza
ezennel kije|entem, hogy a(z).. mint aján|attevő/közös aján|attevő/ az
a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más szervezeť, az e|járást megindíto felhívás fe|adását
mege|őző üz|eti évben az éves át|agos statisztikai á|lományi létszámľól az a|ábbiak szerint
nyilatkozom:

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cqjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen
meqhatalmazott képvise|ő a|áírása)

24 Kérjük a nyi|atkozatot a|áíro személye szerint a megfe|e|ő részt a|áhúzni.
25 A nyi|atkozattevő szemé|ye szerint a megfe|e|ő rész a|áhúzandó!
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11. számú melléklet

MEGHATALMAZAS

Alu|írott mint a(z)
(székhe|y: ) aján|attevő/alvá|la|kozól az a|kalmasság

üazolásáracégjegyzésrejogosu|t.képvise|őjeezenne-|meghatalmazom (szig.sz... ; szÜl.: ; an.:

; |akcím: , hogy a Józsefuárosi Önkormányzat,
mint Ajánlatkérő á|ta| ,,VáIlalkozási szerződés keretében az Eunípa Beluároę Program
rr, - Palotanegyed KulturáIis Városmegújítáa során útépítési és jauítiősi munkálatok
elvégzésd, tárgyban nemzeti nyí|t közbeszezési e|járás kapcsán készített aján|atunkat
a|áír.ásáva| lássa el.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(meghata I m aző cqjqyzésre jogosu |t

képvise|őjének a |áír.ása)

(meg hataI mazott a |á ír.ása)

E|őtttjnt mint tanúk előtt:

A|áírás:
Név:
Lakcím:

Aláírás:
Név:
Lakcím:

26 A nyi|atkozattevő szemé|ye szerint a megfe|eĺő rész a|áhúzandó!
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L2. számú melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 126. s (5) bekezdés szerint előteg visszafizetési., teljesítési. és jóltetjesítési

Alu|írott
a(z)

biztosíték rendelkezésre bocsátásáró|

(székhe|y: ............'.''.) aJánĺattevő szervezet'
cégjegyzésre jogosu|t képvise|ője a(z) Józseńrárosi önkormányzat, mint Aján|atkérő által

,,VáIlatkozási szerződés keretében az Eurőpa Beluárosa Program Ir, - Palotanegyed
KutturáIis Városmegújítása során útépítésÍ és javításÍ munkálatok elvégzése '' tárgyban kiírt
közbeszeaési e|járás során az a|ábbi nyilatkozatot teszem.

Ezúton

nyilatkozom,hogy
az igénye|t e|őlegge| megegyező ĺisszegű etőleg visszafizetési biztosÍtékot legkésőbb az
elő|eg bekérő benyújtásá na k időpontjátó| rendel kezésre bocsátom.

Tudomásu| Veszem, hogy a biztosíték az aján|attevőként szerzíĺdő fé| választása szerint óvadékként az
előírt pénzösszegnek az aján|atkérőként szerződő fé| fizetési szám|ájára torténő befizetésével
(átutalásáva|), bank vagy biztosító á|ta| vá||a|t garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés
alapján kiá|lított - készfizető kezességvá||a|ást tarta|mazó - kote|ezvénnye|teljesíthető.

Ezúton

nyilatkozom,hogy
a kikötött - a szenődés szerinti nettó e||enszolgá|tatas (vá||a|kozói díj) 3 o/o-a mértékű _ teIjesÍtési
biztosítékotaszerződés hatá|yba|épésének időpontjára rende|kezésre bocsátom.

Tudomásul Veszem, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél vá|asztasa szerint az e|őírt
pénzösszegnek az aján|atkérőként szerződő fé| fizetési szám|ájára történő befizetésse| vagy bank vagy
biztosító á|tal Vál|alt garancia biztosításáva| vagy banki készfizető kezesség biztosÍtásáva|, vagy
biztosítási szeződés a|apján kiá||Ított _ készfizető kezességvá|ĺa|ást taľta|maző _ köte|ezvénnye|

te|jesíthető.

Ezúton

nyilatkozomrhogy
a kikötött - a szerződés szerinti nettó el|enszo|gá|tatás (vá||alkozői díj) 3 o/o-d mértékű -
jóltetjesítési biztosítékot a te|jesítés időpontjára rende|kezésre bocsátom.

Tudomásu| veszem, hogy a bĺztosíték az ajánĺattevőként szerződő fé| vá|asztása szerint az e|őírt
pénzösszegnek az aján|atkérőként szerződő fé| fizetési számlájára történő befizetésse| vagy bank vagy
biztosíto á|ta| vá||a|t garancia biztosításáva| vagy bankĺ készfizető kezesség biztosításáva|, vagy
biztosítási szerződés a|apján kiál|ított _ készfizető kezességvá|la|ást tarta|mazó - kcite|ezvénnye|
teljesíthető.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

cégszeríj a|áír.ás
(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen

meghatalmazott képvise|ő alá írása)

mĺnt
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Ĺ3. számú melléklet

NYILATKOZAT
felelősség biztosításró|

A|u|írott ........'........., mint a(z)
(székhely:

ffi;li köil6il ; jä;;;ú;;;i iliä;;il;;i, il;i) fjál'5.Tää ',''#T"." ??iľ,tr::;:,
szerződés keretében az Eutópa Belvárog Plogram II. - Palotanegyed KulturáIis
Városmegújítáa során útépítésÍ és javítiősÍ munkáIatok elvégzére ,, tárgyban kiíľt
közbeszezési e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem
Ezúton

nyilatkozomrhogy

az álta|am képvise|t szeľvezet a szerződés te|jesÍtésének te|jes időtartama alatt rende|kezni fog a
közbeszerzés tárgyára vonatkozó fe|elősségbiztosítássa|, me|ynek káréfték limitje |ega|ább 10
mi||ió Ft/káresemény és |ega|ább 120 millió Ftlév, Vagy a meglévő fe|elősségbiztosítását a
fe|téte|eknek megfe|e|ően kiterjeszti.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képviselő a|áírása)
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Válta|kozási szerződés keretében az Európa Belvárosa Program II. - Palotanegyed
Kulturátis Városmegújítása során útépÍtési és javítási munká|atok elvégzése

. Kü|ön fite.ban kerĺi| csatolásra a ľ"tÚszłrr-szAKMAI LEÍRÁS' Árazatlan
költségvetés!

1. Bródy Sándoľ utca Puskin utcai szakasz:
Az utca heýsżínraizi kialakítása nem sokban vá|tozik a meg|évőhöz képest, mivel a szűk beépítesi

szé|esség nem adótt teret a je|en|egitől gyokeresen e|térő kialakíĽás teruezésére.

. 8 cm vtg térkő burko|at építése: 257 m2

. természetes kőburko|at építése: 232 m2

. taKilis je|ek építese: 16 m2

. fed|apot szerelvények szintbe he|yezése: 36 db
o parkolást gátló oszlop: 67 db

2' Bródy Sándor utca a Vas utca és a Horánszky utca között
A Vas és Hóránszky utcak csatlakozási pontjai kozötti szakaszt a jelenlegitő| eltérően csak
balo|dali párhuzamoś parko|óva| terveztük. A Vas utca előtt a Bródy Sándor utca útszintjét a
járdák színtjére eme|tük egY If cm magas 50 cm hosszú rámpával, me|y kia|akítás a Horánszky

utca kivá|ása utánig taft. A burko|atok itt beton térkőbő| készülnek.

. bontás: 418 m3
o szegélY bontás: 140 fm
. térkő burko|at építes: 760 m2
. sü||yesztett szegé|y: 200 fm
o parkolást gátló oszlop: 94 db
. akna fed|ap szintbe helyezése: 56 db

3. Bľódy Sándor utca a Horánszky utca és a Gutenberg tér között
A Horánszky utca utáni szakasz nem módosu| számottevően, a kéto|da|i, 1,90-1,90 m szé|es,

párhuzamos parko|ót és a tetősze|vényes kialakÍtású 3,00 m szé|es útfe|tjlet marad.

. bontás: 446 m3
o szegélY bontás: 230 fm
. cement stabi|izáció: 220 m3
. aszfaĺtozás osszesen: 85 m3
o akna fed|ap szintbe he|yezése: 53 db

4. Gutenberg téľ
A Gutenberg téreň teruezzük talán a |egnagyobb változást azza|, hqy a Gutenberg tér többĺ

részén a köze|mú|tban e|végzett felújítasokhoz igazodóan, és a forga|om csi||apítását

e|ősegĺtend ő, az útpályát a járdákkal egy szintbe tettük' Erősíti a vá|tozást a burkolatok

anyagának megvá|asztása is, a Gutenberg téri szakasz térburko|atot kap.

. bontás: 765 m3
o szegé|Y bontás: 250 fm
. cement stabilizáció: 300 m3
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. térkő burko|at: 1.360 m2

. nagykockakő burko|at: 340 m2

. sü||yesztett szegé|y építése: 42o fm

. akna fedlap szintbe he|yezése: 45 db
o parko|ást gát|ó oszlop: 131 db

5. Gyulai Pál utca (stáhly utca és a Rákóczi út köziitti szakasz egy része)

. Meg|évő kuýafuttató aszfa|t burkolatbontása: 140 m2

. z(lzottkő alapra zeolit burkolat készítése kutyafuttatóban: 160 m2

. kerítés kapu pót|ása, i||etve átépítese: 2 db

6. Pollack Mihály tér

. ü|ő bútorok beszezése: 10 db

. fák ü|tetése dézsába: 8 db
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