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Felolvasólap

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának részletes ismeľtetése

A Képviselő-testület a 2/2013. (I.l4.) számű határozatában elfogadta a Kormány 1649120|2.
(XII.19.) száműhatározatában foglaltakat, me|y szęľint a Budapest-Józsefváľos Magdolna-negyed
Pľogľam III. (a továbbiakban: MNPIII.) projekt 3.819.752.953,- Ft támogatásban részesült. A Tá-
mogatási Szeľződés, illetve annak mellékletei az onkormźnyzatés a Pro Regio Közhasznú Nonpro-
fit Kft k<jzott f0L3.január 30-án a|áirásra keľült. Az MNPIII projekt részétképezi az,,Intenzív csa-
ládmegtartő szo|gá|tatás,, (T4l2) és a,,Családfejlesztési szolgáltatás" (T4/3) pľojektelemek.

Jelen ajánlattételi felhívás szerint az ,,Intenzív családmegtartő szo|gáltatások és Csa|ádfejlesztési
szo|gźitatás'' motivációs csomagjainak összeállítása és az adományozźs lebonyolítasának biztosítá-
sa egy komplex szo|gá|tatás.

A családok az IvĺNPIII pľojekt megvalósítása soľán motivációs csomagokban _ sza|gttltatásokban -
ľészesülnek. Az egyuttműködési feltételeknek eleget tevő családok szükségleteiknek megfelelő
szo|gá|tatásokat választhatnak a családjukat illető motivációs csomagokba, amelyek kivtt|asńźsá-
ban a projektekben tészt vevő szociális munkások segítenek.

A szo|gá|tatás célja' hogy az T4l2 proje|<ĺelem esetében a családonként összesen bruttó 50.800,-
Ftlcsalád, a24 érintett család esetében összesen bruttó I.219.200,- foľint <ĺsszegű motivációs cso-
magok (MCS I.), továbbá aT4l3 projektelem esetében a családonként ĺjsszesen bruttó l90.500,-
Ft/család, az 56 érintett család esetében összesen bruttó 10.668.000,- forint összegű motivációs
csomagok (MCS II.) kliensek számára tĺjrténő biztosítása.

Az MNPIII keretében a hivatkozott program pľojektmegvalósító szervezete a Jőzsefválrosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: JSZSZGYK).
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Fentiek a|apján a Rév8 Zrt. a JSZSZGYK-vaI együttműködésben _ a becsült érték alapján nettó

3.600.000 Ft _ a Józsefuárosi tnkormányzatKözbeszerzési ésBeszerzési Szabźůyzatának IX. Ré-
sze szeľinti kozbeszerzési értékhatáľt el nem érőbeszerzési eljárást folytatott |ea,,Intenzív család-

megtaľtó szolgáltatások és Családfejlesztési szolgáltatás'' motivációs csomagjainak összeállítása és

az ádományozéls lebonyolítá sď, tárgyában 2OI5. május 20. és 20|5. augusztus 30-ig tartó időszak-

ban, azaz a projekt |ezárásáigtartő hatźridővel. Az ajźn|attételi felhívás jelen előterjesztés l. sz.

mellékletét képezi, mely szerint az ajtn|atok bírálata az ,,|ega|acsonyabb osszegű ellenszolgáltatás''

elve.

Aze|jtrás keretében azajén|attételi felhívás aza|tbbi szervezetek tészéte került megküldésľe:

1. Magyaľ Vöľöskeľeszt Budapest Főváľosi Szervezet
Székhely: 1051 Budapest, Arany János u. 31.

Adószám: 19003056-2-41

2. Magyar Máltai SzeretetszolgáIat Egyesület
Székhely: 1l25 Budapest, Szarvas Gáborút 58-60.
Adósám: 190f570f-2-43

3. Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
Székhely: 2481 Velence,Pusztaszabolcsi út 3.

Adószám: 184855f9-I-07

4. Karitászt Támogató Alapítvány
Székhely: 1l l1 Budapest, Bartók Béla út 30.

Adószám: |9666275-1.43

5. Magyaľ okumenikus Segélyszervezet
Székhely: If2|,Budapest, Kossuth u' 64.
Adószám: 1966f9f7-|-43

Fenti szervezetek részben dolgoztak koľábban az Önkorm ányzatnak,vagy tevékenységi körük, ľe-

ferenciáik a|apjánkerültek kiválasztásra. Az ajánlattételi felhívás a megkiildésekkel egyidőben fel-
keľĹilt a łőzsef,,látosi onkormtĺnyzat honlapjára is. A beszerzés pénzugyi fedezete _ 3.600.000'- Ft
+ Áfa.

Azaján|attételihatáridóig_2015.május l1. 10.00óra_egy aján|atérkezettbe,azalábbiakszerint
(a felolvasó lapok az előterjesztés2. sz. me|lékletét képezik):

Cégnév: Magyar Vörĺjskereszt Budapest Fováro si Szerv ezeÍ

Székhely: l051 Budapest, Aľany János utca 3l

Vállalási ár: 3.400.000.- + 0oÁ Afa

e' a:a'ĺatteteľ ľe'''ívás szeľint a bírźt|at a legalacsonyabb osszegiĺ ellenszolgáltatás elv r a|apján
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Fentiek a|apjánjavaslom, hogy a Tisĺelt Bizottság nyeľtes ajánlattevőként a Magyar Vöľĺiskeľeszt
Budapest Fővárosi Szęrvezetet (székhely: 105 l Budapest, Arany János utca 3 1.) állapítsa meg.

II. A beteľjesztés indoka

Az önkormźtnyzati beszeľzési eljárások során az e|járás eredményének megállapítása aYźrosgaz-
dálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre.

III. Dtintés céIja, pénziigyi hatása

A döntés célja, hogy aTźmogatělsi Szerződésben vállalt kötelezettségeit az onkormányzat szerző-
dés szerint teljesíteni tudja. A projekt utófinanszírozásí:, a költségek fedezete |}}%o-ban támogatás. A
szerzodés éltékének _ mely 3.400.000,- Ft - fedezete az MNPIII költségvetésében, a Támogatási Szerződés
f . szźmń mellékletében az ,,Önźůlrőan nem támogatható szoft tevékenységeken belül a ,,Táľsadalmi progľa-
mok''. Költség-besorolás és számviteli kategória szerint az ,Brojektmegvalósításhoz igénybe vett egyéb
szolgáltatások l 5f9. Egyéb igénybe vett szolgáltatások koltségei'' sor.

Iv. Jogszabályi környezet

A dĺjntés Képviselő testĺilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatátő| sző|ő 3612014,
(XI.06.) ĺĺnkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.1.3. pontjéln a|apu|, mely szerint: ,,a ĺ/árosgaz-
dólkodási és Pénzügli Bizottság dant kazbeszerzési ügłekben az eljárás megindítósóról, eredmény
megállapításáról, beszerzési üg,'lekben ąz eredmény megállapítósáról, bármely onkormónyzati szer-
ződés megkotéséről, módosításóról, megszüntetésérőI, ide nem érne a polgórmesteľi és a kizóróla-
gos képviselő-testiileti hątáskort, kivéve továbbó a 22/20I]. QV.]2') onkormányzati rendeletben
meghatározott Józsefvárosbąn mĺĺk\dő önszerveződő közosségek, míÍvészek és sportolók pályázati
t ómo gat á s ához knpcs oló dó sz erz ő dé s e k mó do sít ó s át.',

Kéľem az alábbi hatźlr ozati j avas l at e l fo g adás át.

HłľÁnozłTI JAvAsLAT

A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Intenzív családmegtartő szo|gá|tatások és Csa-
|ádfej|esztési szolgá|tatás'' motivációs csomagiainak iisszeállítása és az adományozás lebonyo-
Iítása'' tálľgyűlközbeszerzési éľtékhatáľt eI nem éľő beszerzési eljárásban rigy dönt' hogy

1. a Magyaľ Vöľłiskeľeszt Budapest Főváľosi Szeľvezet (székhely: 1051 Budapest, Aľany Já-
nos utca 31.) ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére
és nem á||kizárő ok hatá|ya alatt.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. május l8.

2. az|. pont szeľintibeszerzési eljárás eľedményes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 1 5. május 1 8.

3. a beszeľzési eljáľás nyertese a Magyaľ Vtiľiiskeľeszt Budapest Főváľosi Szeľvezet (szék-
hely: 1051 Budapest, Aľany János utca 31.), amely éľvényes ajánlatot adott be, aján|ata az



ajánlatkéľő ľendelkezésére álló fedezeten be|ül, alkalmas a szerződés teljesítéséľe és nem
á|| |<lzźrő ok hatálya a|att. Elfogadott aján|ata: nettó 3.400.000,- + 0 Ft Afa.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20l5. május 18.

4. ahztározat3. pontja alapján felkéľi a Polgáľmesteľt aszerződés aláíľásáľa.

FelelŰs: ptllgáľlĺlesl'er
Határidő: 2015. május l 8.

A döntés végrehajtásźt végzo szerlezeti egység: Rév8 Zrt., Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ
A lakosság széles kĺjľét érintő döntések esetén az előteľjesztés előkészítőjénekjavaslata aközzété-
tel módjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. május 1l.

ffi
c,".Yz-ol,ĺn

mb. cégvezető

rÉszÍľprrp: RÉv8 Znľ.
LpÍnľ.ą.: RÉv8 Znr'
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AJÁNLATTÉrnu FELHÍvÁs.' 
. .n

a,,BUDAPEsT-JózsEľvÁRos, MAGDoLNA NEGYED PRoGRAM III.' (AzoNosÍTo
SZAM: KMOP-S. 1,1t8-tz-K-2012-0n01)

,,IntenzíY csalá pegtaľtó szo|gá|tatások es Családfejteszŕésĺ szo|gáltatás' motivációs
csomagiainak iĺsszeál|ĺtása és az adományozás |ebonyo|ítása'táľglti, közbeszerzesi éľtékhatĺĺrt eI

nem éľö beszerzési eljárĺásban

(becsĺilt érték nettó 3.600'000,- Ft)

Budapest Főváľos VIII. keľĺi|et Jĺôzsefváľosi Onkoľmányzat közbeszerzési éľtékhatárt el nem éľő
bęszerzési eljaľást hiľdet meg, ame|yben Ajánlattevöként Í-elkéľi ont, il|etve az on áltd tepviselt
szervezetet:

l. Az Aján|atkéľő neve, címe:

Budapest Fővá ros VIII. keľület Józsefvárosi onkoľmánvzat
cím: 1082 Budapest, Baross u- 63-6? '

Az Ajánlatkérő nevében e|jáľó szervezet neve, címe, te|efonszáma, e-mai| címe:
Józsefu áro s i Szoc iá | is Szo l gá|tató és cyeľmekj ó léti Ktizpont
cím; l08l Budapest,Népszínhźzu'22'
tel: +36 (l) 333-058f
e-mail: info@jszszryk.hu

Az Ajánlatkéľő rń|tal a szerződéshez ľenĺ|elt e|nevezés:

Vá|lalkozĺsi szeľzödés alapján ,,Intenzív családmegtartó szolgáltaüísok és Családfej|esztési
szolgáltatás'' motivációs csomagjainak iisszeál|ítása és az ado-mányozás |ebonyotítása 2015'
má.iu.s 20. és 20|5. auguszttls 30. k<izött a,,Budapest-Józsefuáros, Magdo|naNegyed Program
II[.'' (azonosító szám: KMOP.S.l.l /B.|2-k-20|2-000l) (továbbiakban' 

-luĺľľlll1, 
i:rąĺz ĺntenzlv

csaĺádmegtartó szolgá|tatasoľ' és ,,T4l3 Családfejlesztési szo|gáttatás'' p.o;ekĺeĹmek keretén
belĺiI.

Jelen aján|attételi fę|hívás szerint az ,,Intenzív családmegtartó szolgáltatiłsok és
Családfejlesztési szolgáltatás'' motivációs osomagiainak összeállítása és az adom änyozás
lebonyo l ításának b iaos ítĺása egy komp lex szo t gáItatlás.

A családok az MNPIII pľojekt rnegva|ósítása során nrotivációs csomagokban -szolgáltatasokban - ľészosülnek. Az együttnlűködési fe|tételeknek eleget tevó" csa|ádok
sziikségleteiknek megfe|elő szo|gáltatasokat választhatnak a családjukat- illető notivációs
csomagokba, amelyek kiválasztásában a pĄektekben részt vevő szociális munkások segítenek.

A szolgákatas cé|ja, hogy az,,Intenzív csa|ádmegtartó szo|gá|tatás- (T4lf) projekte|em esetében
a csaÍádonként összesen bruťtó 50.800,- Ft/család, a f4 érintet1csa|ád esetében iĺsszesen bľuttó
|,2|9.z00,- foľint össz-egű rnotivációs csomagok (Mcs I.), továbbá a ,,Csa|ádÍ-ej|esaési
szolgáltatas'' (T4l3) projekte|em esetében a családonként össiesen bruttó l9-ó.500,- Fi/csa|ád,
az 56 érintett család esetében összesen bruttó 10.668.000,- forint összegíĺ motivációs csomagok
(M cs Il') kl iensek szźlmfu a történő bíztos ítása.

Az MNP|II keľetébęn a hivatkozott program projektmegva|ósító szeÍvezete a Józsefváľosi
Szociá|is Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont (a továbbiakban: JSZSZGYK).



2.1. Ajánlattevő feladatai:

1). Előkészítés, a családgondozók szrimáľa szociális szakmai segítségnyújtás
Ajánlattevő feladäta megállapítani az adomállyoás cé|ját és célcsopoitjźú, a pénzíjgyi keret
figyelembe véľelével. Ajánlattevö az Ajźn|atkérő i|letékes szervezetóiv"i 1Íszśzcv-r, HelyiTám.ogatói Csoport, !1 1 Rév8 Zľt.) eryüttlnűködve kia|akítja az adomŁnyokra jogosu|tak
Iistáját, amelyľöl az Ajánlatkéľö részérő| á Po|gármester dönt. A"jogosultakkat és a JszszGYK.
]i|ľ9ľ:::l kialakítja a'kereteknek megfe|elóen az adományt tei"itĺ eszközök és szo|gáttatások
pontos llstáJát, és ett a listát átadja az Ajźn|atkérőnęk. A teljesítés akkor tekinthető tef.esnek, ha
a beszeľzési eljáľás <isszeál|ítására a|kaĺmas részletes eszko-z és szo|gá|tatás|ista az e,janlatké,ő
szamáĺa átadásra került.

2) Adományozói tevékenység, technikaĺ segítségnyrrijtás

Ajánlatkéľő az l) pontban összeállított |isták atapján az eszközöket, és szolgáltatásokat beszeľzi,
és adományozás sé|jära az Aján|attevő részęre átadja. Ajánlauevi3 az adňányozas keretében
gondoskodik, az eszközök és szo|gá|tatások jogosultak iészéľe történő e|juttĺásáľó|, sziikség
ęsetén a felmerĹilő |ogisztikai, és ideig|enes raktđrozási fe|adatokat ellátia.

SzóIlítós

Aján|attevő feladata az eszközök aľra jogosultak részéľe házÁoz történö e|juttatĺłsą vag} a
raktárba szĺ||ítása. Az ęszközĺiket, és szolgáltatásokat a családok azonosító kódszámáva| kel|
ellátni (egyérte|mri és tartós jelöléssel) és csa|ádonként történő csopoľtosítással. A szá|Iítás
minden esetben a Magdolna-negyed teľĺjletén történit vaw a megadott raktarba vagy a csatád
|akásába. A Magdolna-negyed határai: Népszínház utca _.Telekřtér (FiDo tér) - Ěíumei út .
Baľoss utca - Ká|vária téľ - Baross utca - Koszorú utca. Mátyás téľ - Nagyfuvaľos utca.

Ándás.ánércI

Az eszközök és a szolgáltatások átadása az e|óre meghatáľozott formátumú átadás átvételijegyzőktlnyv kitd|tésével és a szo|gáltatĺłsi szerződěs ańíĺásáva| történik, a családdal
kapcsolatban |évő szociális munkás jelenlétében. A családok számára az eszközök e|óre
meghatározott formátumú haszná|ati szerzödésse| kerü|nek átadasra. A jegyzokönyvet és a
szo|gá|tatási, itletve használati szerződéseket a csa|ád nagykorri képviselője es a ĺsiszcyr
képvise|ője ls a|äirja, A raktárbó| a csa|ádok számáratörténö eszköz-szolgaitatas átadas heti két
alkalomma|, munkanapokon, egy dé|elötti és egy dé|utani napszakban, a|kalmanként 3.3 (ó0
perces) órában to'.ténik, melynek konkét idopondaiľól a ĺszšzoyK szakmai képviseitíjéve|
szükséges egyeaetni' Ájánlattevő feladaia * adományokó| résztetes atáaĺs.átveteli
dokumentáció készítése.

Egyéb kiivetelmények

l Az Ajánlattevő köteĺes kapcsolatot fe|venni a JSZSZGYK munkatársaival és 20|5. május
20. és augusztus 30. között köteles egyiittmÍiködni a családgondozókkal és a k|iensekkel.

o Az ajánlattevőnek a Magdotna negyed tęrĺjletén vary annak közetében az átmeneti
raktározźst ke| | tudnia biaosítania.

o Ą szervezetnek képesnek kel| tennie, a SäA tv' szerint jĺĺvede|emadómentes
adornányozísľa, és ľeferenciákkal kell ľende|keznie adományozas terüĺetén.

A szerződés időtartama, tetjesítési határidő:
20l5. május 20. -20|5. augusztus 30.ig tartó időszak.

,, ,,



4, A teljesítés helye:
Budapest VIII' kerület Magdo|na negyed

Az aj á n|atkérö piénzĺigyi e||e nszolgá|tatásának feltételei :
Aján|atkérő e|őleget nem fizet' A szęrződés finanszírozásaf015. május 20. és 2015.
30. .k!1ntt g Euŕópai Regioná|is Fejlesztési AIap és Magyaroľszág ko|tségvetése
történik utófi nanszírozással.

augusztus
forrásaiból

Ajánlatkéľő ęzen időszak a|att a szerződés a|apján az áitala tetjesített ellenszolgá|tatást - a
megbízasi dij összegét _ a ,,Budapest-Józsefoáľóś, Magdolna Neryed Pľogram ll1l. (azonosítósám; KMOP-S.1 .1.lB--l.2-k-fo|2-000l) megvalósítása érdeké-ben *.gl.ot.itt Tämogatasi
Szerződésbő| szfumaző forrás(ok) terhére kĺváqia e|szímolni.

Ajá1lattevő a teljesítésigazo|rłsok alapján 2 szźm|a benyújtásáľa jogosu|t' Aján|attevö szźm|áját
a.te|jesítésigazo|ás(ok) kiál1ítását követőęn ál|íthatja ki: A be;yijtott szjmla eIlenértékének
kiegyenlítése 30 napos fizetési hatáľidő meltett'

l .) l . részteljesítés időpontja a 2.|. l .) pontban jelölt ,Blőkészítés, a családgondo zôk számtlra
szociá-lis szakmai segítségnyújtás'' feladatok té|jesítéie, amely időpontban- teljesítésigazolrás
e|lenében az Ajánlattevő a díj 40%-irőI számÍa kibocsátásráĺa jolosult' e' h.;ĺnńti."o 

"kiállított 1. sz' részszám|a me|lé kiiteles csatotni a címzettek |istájáiazeszköz e' 
'"oigaltatĺ'Iistát.

2.) .Végte|jesítés időpontja a 2.1. 2.) pontban je|ölt ,,Adományozói tevékenység, technikai
segítségnyújtás'' fę|adatok teljesítése, amely időpontban te{esítésigazolrís e|-Énében az
Ajánlattevő a di1. fennmaradő 60%o-źró| sámla kiboäsátásaĺa jogosult. Ąenlatteuő a kiál|ítotl
végszám|a mel|é köte|es csato|ni adományozasról ĺisszeál|ított ĺtaäas-ĺtvétá|i dokumentációt.

Ajánlatkéro nevében az e|óre meghatáľozott fonnátumú te|jesítésigazo|asokat a JSZSZGYK
intézményvezetł5je a teljesÍtés napján á|lítja ki. A te|jesítésig*ol.ĺuol. u szÁm|ae|választhatatlan
része.í. A teljesítésigazolás és a számla benyĺ;ĺłsanař rendjét Ąán|atkérci Képvise|ő-
testti|etérrek a 65lf0l3. (I1.2]') számli határozatának ll. pontjábän elfogadott es a ldqlzoll.
(v '2z.) számú határozatta| módosított, a ,,Magdolna Ňeryed Přogľaĺn III' projekt
megva|ósításában résztvevő szervezetek együttmĺiköděsi ľendsze r":, szabáůy ozza.

Ha az ajźn|ati ár számokkal megadott összege és a betűvet leírt összege kĺizott eltérés van, akkor
a betűvel kiírt összeget tekinti az Ajźn|atkéľo éľvényesnek.

Áz ajánlatban szereplő árakllak fix árnak kell lennię, vagyis az ajánlattevők semmilyen
formában és semmi|yen hivatkozással sem tehetnek változó ariitartalmízó aján|atot.

4 n"tto árakat rigy ke.|I .megadni, hogy azok taľtalmazrznak minden járulékos kti|tséget'
fiiggetlenü| azok formájától és forrásától, p|. vám, kti|önbözö dfiak és i|letéIček, stb'
Minden'.ładooj-úP{ ke|| megadni' hogy a nettó ár me||ętt a fđtisszesítőn egyéľtetmĺi foľmában
szeľepeljen az AFA o/o-ban és összegszeriÍen, valamint a bruttó ár.
Az aján|ati árnak tartalmaznia kel] a teljesítés időtartama alatti árvá|tozásbót eredo kockázatot
és hasznot is.
Az aján|attevők csak magyar foľintban (HUF) tehetnek ajántatot és a szerzodéskötés vatutaneme
is csak ez lehęt.
Az ajánlati árnak tartalrnaznia ke|l mindazokat a kĺlttségeket, ame|yek az ajánlat tÄrgyának
eredményfe|elős pegvalósításához, az aján|ati fe|téte|ekben rĺĺgzített fe|tételek bętartásához
sziikségesek, így többek közt'tt minden i|ietéket, díjat, béľ|etet, 

"ĺibák 
kijavítĺłsához sztikséges

kiiltségeket is.
Az aján|at csak banki átuta|ásos fizetési módot tarta|mazhat, minden egyéb fizetési nród
elfogadhatatlan az Aján latkérő szĺmára.
Az aján|atok kido|gozásakoľ v9gyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak te|jes köriinek ke|l
lenn íe, lagy is magába kel I fogla| ni minden aján lattevöii<ifi zetěsi i gényt'
Az Ajánlattevőnek az ajźn|ati árat a szerzódés tárgyának t"li"s 

- 
köľiĺ megva|ósításráľa, a

befejezési hatáľidőre rögzíteft díjként ke|| megadnia.



I

6. Á1nak meghatározása, hogy az ajántattevó tehet-e többváltozatú ajánlatot:
Aján |attevő nem tehet tĺj bbvál tozatú aj án| atot.

7, Ą1o?I. meghatářozása, hogy az ajánlattevő a beszerzés táľgyának egy ľe"szére tehet.e
aján|atot:
Ajánlatkérő tárgyibeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi |ehetővé részaián|atok tételét'

8' Az ajánlatok etbíľálńcĺńnnk szempontja:
Ajánlatkérö az ajánlatokat a ,,legalacsonyabb tisszegű ellenszotgáltatás,, elve szerint bírálja e|.

9. Kizáró okok, alkalmassági követe|mények:
Kizáľó okok:
Aján|attevő kizárrásľa kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bárme|yike ve|e szemben
fennáll:
a' vége|szĺmolás alatt á|l, vagy vonatkozásában csóde|jánás elręndeléséľő| szó|ó bíľósági

végzést közzéteťtek, vały az ellene indított fc|számolási e|járast jogeľősen elrendelték,
vagy ha a gazdasági szerepló személyes joga szeľinti hasonló e5áľrĺs van fo|yamatban,
vagy akiszemélyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b. tevékenységét fe|fiiggesztette vagy akinek tevékenységét felfiiggesztették;c. gazdasági, i|tetőleg szakmai tevékenységével kapcso|atban jogerős bírósági ítéletbęn
megál|apított b{íncselekményt követeľt e|, amíg a biintetett előéĺethez fűződg hátrányok
aló] nem mentesĺllt; vagy akinek tevékenységéi a jogi szemé|lyel szemben a|ka|mazható
büntetójogi intézkedéselaőIszó|ó 200|. évi CIV' iĺiľvény 5. $-á (2) bekezdés b), vagy g)
pontja a|apján a bíróság jogerős ítéletében korlátoztą az ettiltas ídeje alatt, vagy |ia az
ajánlattevo tevékenységét más bíróság hasonló okbó| és módonjogerősen koilĺtozta;d. egy évnél régebben |ejárt adó-, vámfizętésí vagy társada|ońbiaosítási jáľu|ékfizetési
kotelezettség9nek - a letelepedése szerinti orszíg vagy az ajáln|atkéro széŕhelye szeľinti
országjogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztási kapott;e. a f0|3. június 30-ig hatá|yban volt, a Biintetó Töľvénykönyvről szóló l978. évi lV.
törvény szerinti bűnszervęzetben részvéte| - iĺJeértve a bíĺncselekmérry biinszervezetbelr
történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegętés nemzetközi kapcśolatokban, hĺitlen
kezelés, hańyag keze|és, köItségvetési csa|ás, az európai köaisségek pénzügyi érdekeínek
megséľtése vagy pénzmosás bűncse|ekményt, illewe a BtlntetďToivényřónyvrö| szóló
f0|2. évi C.. töľvény XXVĺI: Fejezetében meghatározott korľupciós bűncseĺekmények,
bűnszeľvezetben részvéte| - ideértve bĺincse|ekmény bűnszervezótben t<iľténö e|koveiésétis .l hűt|en keze|és, hanyag keze|és, köttségvetési csa|ás vagy pénzmosás
biincselekményt' il|efve szemé|yes joga szerinti haion|i bűncse|ekméňýt kovetett e|'
feltéve, hory a bűncselekrnény elkövetése jogerős bírósági íté|etben megál|apítást nyert,

. aIníg a büntetett e|őé[ethezfiĺződő hátrányok a|ól nem nreňtesült;f. az adott e|jáľásban előírt adatszolgáltatrisi kötelezettség te|jesitése során o|yan hatnis
adatot szolgáltat, vagľ h11!s ĺyilatkozatot tes:z, amety u uerseny tisztaságát veszélyezteti;g' tekintetébetr a kovetkező feltéte|ek valamelyike megvalósul:
ga) nem EU-, EGT- vagy oECD-tagál|amban vagy olyan á|lamban rendelkezik
adóil|etőségge|, mel|yel Magyarországnak kettős adózái elkeiütéséró| szóló egyezménye
van, vagy
gb) olyan szabá|yozott tőzsdén nem jegyzett társaság, ame|ynek a pénzmosás és a
terľorizmus finanszíľozása mege|őzéséľő| és megaŁad ä|yozĺseril izőlćt 2OO1. évi
cXXXu. törvény 3. $ y' pontja szeľinti ténytege.s tuląjdonosa nem megismerhető.

Az eljárásball nem lehet aján|attevő vagy részvéte|re je|entkező az a gazdasźlei szereplő, anre|yben
közvetetten vagy kozvetlentil több, mint 25%-os tulajáoni résszel vagý szavaiatijoggäl iendetkezik
olyan jogi személy vagy jogi személyiségge| nem rendelkező gazdasźLgi tá.säág, amelynek
tekintetében a 9. g') pontban meghatározott feltétclek fennál|nak.



Amennyiben a tcibb, m.int 257o-os tu|ajdoni résszel vagy słavaznti hányadda| rendę|kező gazdasági
táľsaság táľsu|ásként ť9']!' akkoľ az ilyen társu|as tulájdonos taľsaságaiľa vonatkozóan kell a 9. g.)
pont ga) alpontja szerinti fe|tétett megfelelően a|kalmazňi.

A 9. d.) pont szerinti adófizetési kötelezettség alatt a belft'ldi székhelyű gazdasägi szerep|ő
tekintetében az źt].|ami adóhatóság és a vámhatósag á|tal nyi|vántartott adófizetésiłötetezJttséget kelt
erľent.

A 9. e.) pont szeľinti hason|ó bűncselekmény alatt az Európai Unió más tagál|amában lete|epedett
ajánlattevő esetében

a) bűnszervezetben részvétę| biincselękmény esetén a szervezett bűnĺizés elleni kĺizde|emről szóló,
2008. október 24-i ?008/841AB tanácsi keľethatározat 2. cikkében meghatáľozott bűnszervezetben
va|ó részvételhez kapcsolódó bűncse|ekménvt.
ä/ vesztegetés, vesztegetés. etfogadasa, 

-hivata|i 
vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása,

vesztegetés bírósági vagy hatosági eljárasban, veszegJés ó|fogadása bĺľósáii vagy hatósági
e|járásban bíłncselekmény esetén az |9i,l ' majuś zĺ-i taňácsi jogi aktus 3. cikkében mägn"tĺ,o'oĺ
korrupciót
c/ költségvetési csa]ás bűncseIekmény esetén az Euľópai Köztisségek pénzÜgyi érdekeinek
védelméről szóló egyezmény 1. cikke szerinti csalást,
d/ pénzmosás biincse|ekmény esetén a pénztigyi ľendszerek pénzmosás céljára való felhaszľlá|ásának
megelőzesér<ĺl szóIó, l99l. június 10-i gl/3o9tEGK tanáôsi iránye|v l. cikkében melhatározott
pénzmosiĺst
kellérteni.

A-d. pontban meghatározott idötartamot mindig a kizÁĺ6 ok ťenn nem állásának e|lenĺĺľzése
időpontiától kelI szímítan i.
Igazolás mrĺdja: eredetben, ajánlattéte|i felhívás szerirtti nyilatkozat aláínĺsáva|.
Az a|kalmassági křivetelmények:

Az aján|attevók néĘzĺiqvi-pazdasápi alkalmasságának megíté|éséhez sziikséges adatok és a
megkövetelt igazo|ási mód :

P:l: Az aján|attevő, közös ajanlattéte| ęsetén minden ajánlattevö k<iteĺes csatolni va|amennyi
cégkivonatában szereplo szÁm|avezető pénzintézet (a aján|attéte|i felhívás megkĺi|dJsét megelőző
30 napnál nem régebbi) nyilatkozatát az a|ábbi tartalommäl:
- mióta vezeti a bankszámlát,
- számláján 2014. január |. napját követöen volt-e 60 napot meghaladó időtartamri sorban á|lás.
Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkatmasságának minimum követe|ménye(i):P.1. Alkalmatlan az aján|attevő, amennyiben báimelyik a cégkivonatában szerepił3 szám|avezeti5
pé,nzinÍézetétő| származó nyl|atkozata aĺapján bármelýik szamĺeien f0|4, januáľ l' után 60 napot
meghaladó sorban álló téteI mutatkozott'

Azajánlattevők Inűszaki.s4kmai a|ka|masságának megÍtéléséhez szükséges adatok:
M.1. Ajánlattevĺí kötetes esato|ni az e|őzii zi hanap běszerzés tárgya szěľinti szo|!á|tatásainak
ismertetését - legalább a teljesítés ideje, a szeruódést,kótő másik fé|, a szolgáltatás tárgyí, fuvźbbá az
e|lenszolgáltatás összege - tartalmazó, áita|aa|áírtnyilatkozatát, ereáetben'
M.2. Azoknak a szakembereknek (szervezetekňek) a mégnevezését, képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismeľtetését, akiket be kívrín vonni a teljesítésbe; ía|amint csatolńi kell a szákemberęk
saját kezii|eg a|áírt őné|etrajzźt és ľendelkezésľe át|ási nyi|atkozatát, valamint végzettséget
képesítést i gazo\ő d okumentu mokat egys zerÍĺ másolatban

Az aján|attevők mĺĺszaki-szakmai alkalmasságának minimum követelményei:
M.1. Aján|attevö alkalmatlan, amennyiben neň rende|kezik az ajén|attételi felhívrás megkii|dését
m9-s- e]ĺí{ 24 hónap összességében |egalább l db, egy szeľződésen-belül teljesített, lega|ább nęttó l
mi|lió Ft összértékii, je|en beszeľzési e|járás tźligyát képező szolgáltátasra. (ad-ományozásra)
vonatkozó referenciával, 

- 
vag1 önál|ó, vagy konzorciumbán p'og.uňként megvalósított egyéb

forrásbó l torténő projektte l.



M.2. Aján|attevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik |ega|ább

. ] fć'' legalább 36 hónap gyakorlatta| ľendeIkezö adományszeľ-ző, adományszewęzjś és ;egatább 36
hónap gyakor|atta| ľenđe.lke-z9 

-a 
családgondozás/családfejlěsaés cÉbsoportja számára nyújtott eg1éb

szo|gáltatrások terén těljesítésbe bevonandó munkatárssal, aki szociális fels<ĺľokú végzettseggel
ľendelkezik.

10. Hiánypótlási|ehetőség:
Aján|atkéľő a hiánypótlás |ehetöségét te|es kiirben biztosítja.

11. Ajánlattételihatáridő; 2015. május 11. nap 10.00 óra

t2. Az ajánlat benyújtásának címe:
Józsefoáľosi Szociá|is Szolgáttató és Gyermekjó|éti Kiizpont, Csa|ádfej|esztő lroda
1086 Budapest, Dobozi utca23.

Az ajátn|attéte| nyelve: magyar

Az aján|atok felbontĺásának he|ye, ideje, szeruódésktités tervezett időpontja:
Bontás helye: Józsefv.fr9si Szociális Szolgáltató és Gyeľmetjó|éti Kôzpont, Családfejlesztő
Iľodą | 086 Budapest, Dobozi utca23' Bontás időpontja: 201š. május 1i. nap 10.00 óľa
A szerződéskötés tervez:tt időpontja: az e|jáłás eredményét Aján|atkéľő Képviselő-testĺi|etének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága állapítja meg' a dtĺniéset követően azonnal.

Az aj ánlatok felbontásán j elenlétľe jogosu|tak:
Az aján|atkérő a beszeľzési e|járásban ajánlattevők vagy ajánlattevők etjáľó képvise|őinek
j e lenlétét biztosítja'

Áz ajánlati köÚöttség minimrf,|is időtartama:
Az ajánlaĹtéte|i határidő lejártától számított 60 nap.

Az eljáľásban |ehet.e táľgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgya|ás nélkti| bíná|ják e|:
Jelen eljárásban a benyújtott ajánlatokat az Ajánlatkérđ táľgyalás neltl"l tĺrĺ6a 

"|. 

- --- ---"--

A dokumentrĺció ľende|kezésľe bocsátásának módja, hatáľideje, beszenési he|ye és
penzügyi feltételei:
Ajánlatkérő beszerzési eljárásban külon dokumentációt nem készít' Azajáĺn|atidokumęrrtáció e-
maiĺ-es úton keľĺiI kikĺildésre, pénzügyi te|jesítést nem igényel.

Amennyiben a szeľződés EU alapokból Íinanszíľozott pľojektte| és/vagy progľammal
kapcsolatos, úgy annak megie|ö|ése:
A ,,Budapest-Józsefváros, Magdo|na Negyed Pľogram lII.'' (azonosító szám: KMoP-5'l'l/B-
I2.-k-20)2-000l) végrehaj.tására, a támogató képviseletében e|jaró Pľo Regio Kőzep-
Magyarország,i Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofĺt Közhasznú Kor|áto|t Fe|elösségű
Társaság, mint kozremiiködő szervezęt és_a Budapeśt Főváros V|ĺl. kerÜlet Józsefuárosi
onkormányzat, mint kedvezményęzett között 20l3. január 30-án aláírt Támogatĺási szeződés és
annak mellék|etei szerint| ,,.T4l2lntenzív családmegtartó szolgáltatas'', ,,T4ň Családfej|esztési
szolgáltatrís'' projektelemek megva|ós ítźsźhoztapcsóIódik.

Egyéb informáciĺók:
a) Az ajźn|at - tartalomjegyzéket követö - első o|dalaként felo|vasó|ap szeľepetjen, ame|yben
közölni kę|| az éľtékeJés a|á keriilő adatokat az ajźn|attételi felhívás-ho" .éllđl.elt mintäban
meghatáľozottak szerint. Az ajan|ati árat nettó és bľuttó összegben is meg kell megadni, lravi
bontásban'

13.

14.

15.

tó.

17.

r8.

19.



b) Az aján|atot 1:eredeti és l masolati példányban ke|l benyújtani. Amennyiben e|térés van az
ajánlat ,,eredeti'' és ,,másolať' példánya kiizött, az ajanlaiterłĺ az ,,eredeti'' péIdányt tekinti
irányadónak. Az aján|atokat tartatmazó csomagon a következő szovegát kel| szeiepelteíni:

,,rntenzív csa|ádmegtaľtó szolgá|tatások és Családfejlesztési szolgáItatás'' motivációs
csomagiainak łisszeállítása és az adományozás lebonyo|ítása''

c) A benyújtott ajánĺatnak az alábbi formai követe|ményeknek ke|l megfelelnie:- Az aján|at erędeti pé|dányát zsinórra|, lapozhatóan összc kcll fűzni, a csonrót nlatricáva| az
ajźn|at első vagy hátsó lapjahozrögzíteĺli, a mahicát le kell bélyegezni, va1y azajánlattevő
részéről erre jogosultnaka|ä kell írni, úgy hogy a bé|yegző, illeiotěg azal{ĺíĺs legäteuu 

"gyrésze a matricán legyen;
- Az aján|at o|dalsámozása eggye| kezdődjłin és olclatanként növekedjen' E|egendö a
sz<iveget vagy szĺmokatvagy képet taľtalmazó oldalakat szämozni, az tires oidalakat nem kel|,
de lehet' A címlapot és hát|apot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az aján|atkéro az
ettől kisméľtékben eltérő számozást (pl. egyes otdalaknál a /A, lB oldalszáň) is köte|es
elfogadni, ha a tarta|omjegyzékben az egyes iľatok helye egyérte|míien azonosítható. Az
ajánlatkérő a kisméĺtékben hiányos szÁmozÁst kiegészítheti, l.,a ", az ajźtn|atban való
táj ékozódrása, i I l etve az aján|atr a va | ó h i vatkozĺs a é rd e[eben szii ksé ges ;

- Az ajän|atnak az elején tarüalomjegyzéket kell tartalmaznią me|y alapján az ajántatban
szeľeplő dokumentumok o|dalszam a lapján megta|áthatóak;

- Az aján|atot két, - az ajźn|ati felhívásban meghataľozott számri - pé|dányban ke|t beadní, az
eľedeti ajánlaton meg kel|jelö|ni, hory az az eredeti;

- Az aján|aÍban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell íľnia az adoÍt
gazdálkodó szervezętnél erĺe jogosu|t(ak)nak vagy olyan szeméýnek, vagy szemé|yeknek
aki(k) erre a jogosu|t személy(ek)től írásos fďtha.ľa|ńazátst kaptak;

- Az aján|at minden o|yan oldalát, amelyen _ az aján|at beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumęntumot a|áíró szemé|ynek vagy személyeknek a módosítasllál is
kézjeggy e| kel l el|átn i.

d) Érvénýe|en az aján|at, ha az Ajáln|attevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró okok
hatálya a|att á|l.

e) Az aján|atnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait:

- az ajánlatot a|áíró valamennyi szemé|y érvényes atáÍrási címpéldányának vagy
címm intájának maso lata.

Đ Az ajánlatok összeállítasával és benyújtásával kapcsolatban felmęrri|t összes költség az
aj án lattevĺĺt teľhel i.

g) Amennyiben va|amely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benyújtásra
magyar nyelviĺ fordítĺĺsa is csatolandó.

22. Aján|attételi fethĺvás mękĺĺ|désének és a rvww.iozsefvaľos.hu és a unľw.jszszgyk.hu
oldalon a megie|enés időpontja: 20l5. ápri|is 28.

Budapest 2015. április 28.
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Felolvasólap

a 
',Intenzív 

csa|ádme$taľfó szolgáltatások és Csa|ádfejlesztési szolgáltatás' motÍvációs
csomagjaĺnak łisszeállítĺsa és az ad-ományozás lebonyo|ítisa', tárgyú, közbeszerzési értékhatrłĺ

e| nem érő beszerzési e|jáľásban

Ajánlattevö neve:

Aj án lattevő székhe lye:

Ajánlattevő adósaĺma:

Te|ęfon:

Telefax:

E-mail:

Kije|ö lt kapcsolattartó:

Kijelö lt kapcsolattartó
elérhetősége (telefon, fax,
e-mail):

Az ajánlattevó által kéľt
e||enszo|gá|tatás összege
(neľtó Ft + Afa: bruttó Ft):

nettó:
Äfa:
Bruttó:

Ft
Ft
Ft

Betíivel
netfó
forint
Áfa'...
forint
Bľuttó:
forint.

[Keltezés]

Icégszeriĺ aláínís]



NYILATKOZAT
a ,,IntenzĺY családmegtartó szolgáltatások és Családfejlesztési szolgáltatĺĺs'' motivációs

csomagiainak összeiĺllítása és az adományozás tebonyoftása'' tárryú, kozbeszerzęsi éľtékhatárt: el nem érő bęszeľzési eliárasban

;;;;;;;;;;il;;ä&i;*"3ĺllľ,':ä'"l1l"jľ-1T'"ľ'"uľ;il"o;""ľYfiÍ"uĺlľľ- képviselt

a. végelszímolás a|att á||, vagy vonatkozasában csőde|jiíľás etľende|ésérő| szó|ó bírósági végzést
közzétettek, vagy az el|ene indított felszámo|esi etiarast jogerősen elrendelték, vägy ha a
gazdasági szereplĺí személyes joga szerintí hasonló eljáras van folyamatban, vagy aki sňmélyes
joga szerint hason|ó helyzetben van;
tevékenységét felfiiggesztette vary akinek tevékenységét fe|függesztették;
gazdasági, il|etöleg szakĺnai 

-ievékenységéve|- 
käpcso|atňň joge,6, bíľósági ítéletben

megá||apított bijncsę|ekményt követett el, amíg a büntetett előéletbez fűzödő |láiránvok aló|

l"T ľ"ľ":ĺilt; vary ali1ek tevékenységét a jogi személtyel szemben alkatmazható bĺintetĺĺjogi
intézkedésekľő| szóló 200l. évi CIV. örvéný ś. E-a 1z1-bekezdés b), vagy g) ponda alapján a
bíróság jogerős ítéletében koľ|átoztą az eltiltĺás iaě3e aiatt, vagy ha azaiaiíauéń tevetenyseget
más bíľóság hasonló okból és módon jogerősen kor|átozta;
egy évné| régebben |ejárt adó., vámfizetési vagy társada|ombiaosítási járulékfizetési
köte|ezettségének - a lete|epedése szerinti orszźęyaw azajánlatkérő székhelye Jzeľinti orszagjoę:auĺ]yai dryl.ľ -.nem tett e|eget, kivéve, ha megfizetésĚre halasztást kapott;
af0.|3.jűnius 3O-ig hatáIyban vo|t, a Büntető Törvénykönyvrö| szótó lgjt..evi lV. ttirvény
szerinti bĺĺnszervezetben részvétel - ideértve a brincse|átmeny bíĺnszervezetben töľténö
elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetkozi kapcso|atokban, hütlen keze|és, hanyag
keze|és, kö|tségvetési csa|ás, az európai közösségek pénzügyi érdeleinek megsértjse vagy
pénzmosás bÍíncse|ekményt, illetve a Btintető Tĺiivénýkonyirol szolo z0|2. éłi C. tcirvényxxvil' Fejezetében meghatiĺľozott korľupciós bűnoselókményet bűnszeľvezetben részvétel .
ideértve bűncse|ekmény bűnszervęzetben töľténő elkövetésÁt i, -, hűt|"n keze|és, hanyag
keze|és, kö|tségvetési csa|as vagy pénzmosás biĺncselekményt, i||etve személyes jogá szeľinti
hasonló bűncselekményt követett e|, feltéve, hogy a bűncse]eimény elktivetésąogä'o.. bírósági
ítéletben megállapítást nyeft, amíg a biintetett előéIethez fűzodoháirányok a|ó| nem mentesült;
az adott eljarásban előírt adatszolgáltatasi kiĺte|ezettség te|jesítése során olyan hamis adatot
szo|gáltat, vagy hamis nyilaĺkozatot tesz, amely o u"''.ný tisłaságát veszé|yezteti;
tekilltętében a következö fettétetek valame|yike megvalóiul:
ga) nem EU-, EGT- vagy oECD-tagállamban vagy olyan államban rende|kezik adói|letőségge|,

mel|yel Magyaĺországnak kettős adózís elteriiteserol sző|ő egyezménye van, vagy 
.

gb) Ąan szabtúyozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek"a pénzmos.ás és a terľoľizmus
finanszírozása megelőzésérő| és megakadá|yozasaral,žalozool, évi CXXXVI. törvény 3'
$ y' pontja szeľinti tényleges tulajdonosa nem megismeľhetó.

Tudomásu| veszem' hogy az eljáľásban nem |ehet aján|attevő vagy részvéte|re jelentk ezo az agazÁasági szerep|ő, ame|yben közvętetten vagy közvetlJnül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazatijoggal ľendelkezik olyan jogi szemé|y vagy jogi sz.'élyi'eggel nem renäe|kező gazdasági
társaság, amelynek tekintetében a g. pontban m"gllatarózoĺ feltétetek fennál|nak.

d.

b.

IKeltezés]
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Megjegyzés:

Amennyiben a több, mint 257o-os tulajdonĺ résszel vagy s?AvaľÄti hányadda| rendelkező gazdasági
társaság társulásként adózik, akkoľ az ilyen táľsulás tulaláonos társaságaiia vonatkozóan ke|| a g' pontga) alponda szeľinti fe|téte|t megfelelőeń ďkalmazni.

A d. pont szeľinti adófizetési kötetezettség a|att a be|Íö|di szekhe|yii gazdasági szeľeplő tekintetébenaz á||ami adóhatóság és a vámhatóság álďnyilvántartott adófizetési köie|ezettřget keit erteni'
Az e. pont szerintí hason|ó bűncse|ekmény alatt az Eurőpai Unió más tagá|lamában |etelepedettajánlattevő esetében

a/ bűnszervezetben részvéte| btincselekmény esetén a szervezett bÍinözés elleni küzdetemröl szó|ó,2008. október 24.i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkében meghatározott
bĺinszervezetben va|ó részvételhez kapcsolódó bíincselekményt,

ó/ vesztegetés, ves'ztegetés e|fogadasa, hivatali vesztegetés, 
, 

hivata|i vesztegetés elfogadĺĺsa,
vesztegetés bírósági. vagy hatósági eljáľásban, vesa.gĚtés elfogadása bírósáii uagy ľ,ätosagieljárásban bűncselekmény esetéń už 1997. máĘus f6-i tanäcsi jogi ul*t""' i-. cikkében
ĺneghatározoľt korrupc iót,

c/ költségvetési csalĺás bíinose|ękmény osetén az Euľópai Köztisségek pénzüryi érdekeinek
véde|méľó'l szóló egyezmény l. cikké szerinti csatást,d) pénzmosłás bíĺnoselekmény esetén a pénzüryi rendszerek pénzmosiás cé|jára való
felhasználásrá.nak.mege|tĺzéséről szóló, lgil. június l0-i 9ll308/EGK tanácsi iiányelv l'
cikkében me ghatározott pénzmosást

kel| érteni.

Ą d' pontban meghatározott időtartamot mindig a kízfuó ok fenn nem áltásának ellenőrzéseidőpontjátó| kel l számítan j.
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Felolvasólap
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'.Intenzív 

családmegtrľtó sm|gáltatłńsok és Csďádfejl€sztési szolgĺńltatás'motĺváciĺôs
csomagjainek összeáľítása és az edomĺĺnyozás |ebonyolĺtásan |źlrgyil,közbeszerzési énékhatáĺ

e| nem éĺőbesznrnsi eljánĺsban

Ajánlattevő neve: MaryaľVtiröskereszt Budapest Fővĺárosi Szpr,łezet

Ajánlattevő szekhelye: l05t Budapest Aĺany J. u. 3l.

Ajłĺnlattevő adósáme 19003056-2Ą|

Telefon: (+3ó 1) 3l1 3660
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Telefax: (+36 l)3lt s670

E-mail: titkarsag@voroskeresztbp.h u

KiielöIt kapcsolattartó: Szám [ĺłszló

Kijelölt kapcsolattartó
e|érhetősége (telefoĺq fax'
e-mail):

tel: (+36 l) 3ĺ l 3660 fax (+36 |) 3| l 5670
szamlaszlo@voroskeresztbp. hu

Az ajánlatÜevô ńltĺI kért
ellensml gáltrÍrás tisszege
(nettó Ft ŕ Afa = bruttó Ft):

nettó: 3'400.000 Ft
Áf"' 0 Ft
Bnrttó: 3.400.000 Ft

Betúvel
nettó hiĺrommillió'
nég1szátľ;zľ;t forint
Afa: nulla forint
Bruttó:hárommiIli6
lléwszázBzer foľint'

Budapest 2015. május 7' /E
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