
Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testületének
Váľosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsága

ELOTERJESZTES
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. május 18-i ülésére

, Ą.(... sz. napirend
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Tárgy: Javas|at,,Energiaracionalizá|ás Józsefuáľosban pľojekthez kapcso|ódó külső nyílászáľók javĹ
tási munkái vállalkozói szerződés keretében'' tárgyŰl kózbeszerzési eljárás megindításáľa

Eloterjesztő: Fęrnezelyi Gergely DLA, Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály, ugyosztá|yvezető
Készítette: Városfejlesztési és Foépítészi UgyosztáIy, ESZ-KER Kft', Jegyzoi Kabinet
A napirendet nýlvános ülésen kell tárgyalni.
A dö nté s el fo gadás áh o z e gy szeru szav azattobbs é g s ziiks é ge s.

Melléklet: 1. sz. melléklet bírálóbizottságs jegyzőkönyv és egyéni bírálati lapok
2. sz. melléklet eljárást indító ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Tisztelt Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényál|ás és a döntés tarta|mának ľészletes ismertetése

A Képviselő-testület a 41212013. (XI.20.) számú határozatźtban döntött arról, hogy elfogadja a Környezet és
Energia operatív Program lránýtó Hatóságárrak vezetoje által jóváhagyott, a KEOP-5.5.0lNI2-f0I3-0|f2
projektazonosító, ,,Energiaracionalizálás Józsefvárosban'' című projektben meghatározott feladatokat, támo-
gatás összegét.
A teljesítési helyszínek között szerepel a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
(l082 Budapest, Baross u. 63-67.,hrsz: 35f35) épülete is.
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság |5fl20l5. (II.f3.) számú határozatában döntött a,,Kiviteli ter-
vezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében energiaracionąlizálás Józsefvąľosban a KE)P.
5.5.0/A/]2-2013-0122 ązonosító szdmú projeh sordn,' tárgýkőzbęszęrzésí eljáľás eredményérol. A döntés
értelmében a Fenstherm-West Kft.-vel (1081 Budapest, Kun utca 4. fsz. 1.) megkötésre került a vállalkozási
szerződés.
A Vállalkozó a részletes kiviteli tervęk készítése közben a Polgármesteri Hivatal épületével kapcsolatosan
jelezte, hogy egyes meglévő ný|ászáro keretek, ablakszárnyak, ablakpárkányok (összesen 1 10 db) állapota
indokolja a homlokzati ný|ászárók teljes ktilső felületének állagrnegóvását, javítását, hiszen a festés törede-
zett' lepereg, a fa felületek helyenként sériiltek, abeázás miatt az ablakszárnyak illesztése szükséges, a ktilső
ablakpárkányok sérüItek elmozdultak. Ezek ťrgyelembe vételével megállapításra került, hogy amennýben a
kiilso nýlászárők javítása a jelenleg is zajló projekttel párhuzamosan nem valósul meg' úgy a most beépített
ablakok nem oldják rneg teljes mértékbęn a bęźntsi és légtechnikai problémákat. Ennek eredményeként
tönkremehet a meglévő és a beépített új szeľkezet kĺirnyezete, így a hosszú távu állagmegóvás is indokolja a
beavatkozást. A beszereznikjvánt munkák a meglévő fa szerkezetek (meglévő tokszerkezet, valamínt kĹilső
számyak) faanyagpótlásos (szükség esetén teljes szerkezeti elemek cseréjével) javítását, a vasalatok cseréjét,
a vízszigetelés megoldását, a kíilső és belso ablakok kĺizötti légĺéteg átszeI\oztetését, a rneglévő sérült üve-
gek cseréjét tartalmazzák. Anrennýben szükséges a bádogos szerkezetek és annak fogadására a megfelelo
kapcsolódási lehetőség biztosításának kialakítása is a ĺnunka része kell, hogy legyen.
Ferrtiek alapján a Polgármesteri Hivatal VárosÍejlesztési és Főépítészi Ugyosztálya cisszeállította a kcizbe-
szerzés tárgyátképező lnűszaki leírást, ezt követőerr azEsz-Ker Kft. elkéSzítette aZ eljáľást indító felhívás és
dokurnentáció tervezetét.
A Bíráló Bizottság 2015' május l4-érr taľtott ülésén véleményezte a közbeszerzésí eljárás dokumerrtumait és

megáIlapításalk (I. sz. nlelléklet) az a|ábbiak:
1.) rnegszavazták a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzététele és tárgya.

lás nélkĹili kozbeszerzési eljárás (Kbt. I22. $ (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás) alka|mazását.
2.) elfogadták a felhívás' dokumentáció tervezetét és javasolták elfogadásra a döntéshozőnak.



Az aj ánlattételre fe lkért gazdas ágtr szereplők :

1. Lara-Theľm Kft., székhely: 7000 Sárbogárd, Ady Endre u. 168. cégjegyzékszám:07 09 010935
indokolás.. Internetes piackutatás alapján. A 2005 óta működő, foleg nýlászárók (fa és műanyag)
felújításával, beszerelésével foglalkozo cég már közel 10000 sikęres munkát tudhat magáénak. Az
elmúlt években számos nagy beruházás kivitelezőjeként szerzett magának nevet a cég, közttik a

kecskeméti Knorr Bremse gyár, a záĺlkai Uj nemzedék Központ vagy a SOTE Szemklinika ný|ászá-
rócseréi által.

2. GLASS TECHNIK 2000 Bt., székhely: 3704 Berente, Ipań űt 3f . (599 hĺsz.), cégjegyzékszáĺm: 05 06
003117

indoklás: Internetes piackutatás alapján. Az ab|'ak javítások mellett üvegtermékek gyártásával és

forgalmazásával foglalkoző cég kiváló minőségű hőszigetelo üvegek, meleg-perem távtartókat is
gyárt és szerel.

3. Euro-Window Kft., székhely: l063 Budapest, Szinyei Merse utca 17. 3. em. 8a., cégjegyzékszám: 0l 09
7r5f96

indokolás..Internetęs piackutatás alapján. A cég elsődleges profilja a kiilönfélę nýlászárók (fa és

műanyag) beépítése, felújítása, javítása. Számos refęrenciával rendelkezik többek kozt fa nýIászá-
rók felújításának tekintetében is. Kiemelendo referenciaként szolgál a cégnek a TEVA gödölloí
gyogyszergyárának GSC épületén végzett tevékenysége alvállalkozóként, mely eredményeként a
megvalósult épület a20|3. évi Epítoipari Nívódíj pźiyázaton Ipari és energetikai kategóľíában díja-
zásban részesĺilt.

4. Pekla rus Kft., székhe|y: f0|3 Pomáz, Peklár u. 3 l ., cégegyzékszám: l 3 09 1'137 59
indokolás.'Iĺlternetes piackutatás alapján. A cég prof,rlja elsodlegesen az,(lj (fa, mĺlanyag) nýlászárók
beépítése, meglévőek felújítása kĹilonböző fajta éptiletekbe. Referenciáik között megtalálható csalá-
diházak męllett nagyobb panellakások korszęrűsítése, nýlászáróinak felújítása, cseréje is.

5. FENSTHERM-WEST Kft., székhely: l081 Budapest, Kun u. 4. tšz. 7., cégsegyzékszám: 01 09 989074
indokolas: A józsefuárosi székhellyel rendelkező cég szárnos referenciával rendelkezik az építőípar-
ban, kĹilönös tekintettęl a pane|házakés intézmények energetikai felújítása (fa és műarryagný|ászá-
rók felújítása, cseréje) terén. Kiemelheto munkái többek között a mohácsi Szt. János Hotel vagy a

berekfiirdoi Tęrmál Hotel Pávai ný|ászárőinak gyártása, beépítése. A cég nyerte az ,,Energiaracio-
nalizď'ás Józsefuárosban'' (KEOP) tervęzési és kivitelezési munkáira kiírt közbeszerzést 2015 febru-
árjában, mely munkákat jelenleg is végzi.

II. A beterjesztés indoka

A kivitelezésre vonatkozóan sztikséges a közbeszerzési e|járźs megindítására vonatkozó döntéslrozatal, va-
lamint aközbęszerzési eljárást indító felhívás és ajánlattételi dokumentáció elfogadása aYárosgazdálkodási
és Pénzügý Bizottság lratáskörébe utalt feladat. Tekintettel arra, hogy a Bíráló Bizottság tárgý eljárásban
2015. május 14-án tartott ülést ez indokolja az e|őterjesztéS pótkéZbesítését.

ilI. Döntés cé|ja, pénzĺigyi hatása

Az ,,Energiaraciona|izálás Józsefvárosban'' projekthez kapcsolódó ktilso nýlászárők javítási munkáinak
fedezete - mely bruttó 10.000.000,-Ft önkormányzatí saját forrás - a l 1601 címen biztosított.

Iv. Jogszabá|yikörnyezet

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatáról szóló 36120|4 (XI.06.) onkonnány-
zati rendelet 7. rnęlléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontja szerint a Városgazdálkodási és Pénzügl Bizottság dörrt

kĺjzbeszeľzési űgyekben az e|járás lllegiltdításár.ól, eľedttlétly rllegállapításáľól, beszeľzési Ligyckbcll az
eredrnény megát lapításáról.

Kéretn az a|ábbí határ ozati j avas l at el fo ga dás á t.



HłľÁnozłTI JAVAsLAT

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Kiviteli tervezési łés kivitelezési váIlalkozósi szerződés kere-

tében energiaracionalizólás Józsefvárosban ą KE)P-í.5.0/A/12-2013-0122 azonosító szómú projeh sorón',
tár gyí kőzbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

1. a közbeszerzésekľol szóló 2011. évi CVm. törvény 1?-?.l^. $ (l) hekezdésében foglalt hiľdetmény és

tárgyaIás nélkĺili kozbeszerzési eljĺĺrást folytat le.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 18.

2. e|fogadja az e|oteqesztés f. számu mellékletét képezo ajánlattételi felhívást és dokumenttrciót, melyet

megkiild az a|źĺbbi gazdaságs szereplők részere:

1. Laľa-Therm Kft., székhely: 7000 Sárbogárd, Ady Endre u' 168. cégjegyzékszám:07 09 010935

2. GLASS TEQHNIK 2oo0 Bt., szélłfiely: 3704 Berente, Ipari nt32. (599 bĺsz.), cégsegyzékszám:05
06 0031 17

3. Euľo-Window Kft., szélÍrely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca I7.3. em. 8a., cégegyzékszám:
0r 09 7rs296

4. PeklarusKft.,székhe|y:2013Pomáz,Pekláru.31.,cégjegyzékszám:t309|13759
5. FEN$THERM-WEST Kft., szélĺJrely: 1081 Budapest, Kunu. 4. fsz.7,,cégtregyzékszám: 01 09

989074

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 18.

A dĺjntés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Ész-xnn Kft.., legyzői Kabinet
A ]akosság széles körét éľintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjének javas|ata aközzététel módjá.

ra: honlapon

Budapest, 2015. május 14.
Fernezelý Gergely DLA

igyosztźiyvezeto (^.
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4. s^. *"l(ĹLfuT

BIRALO BIZOTTSAGT
JEGYzőröľvv

Ajánlatkérő: Józsefváľosi önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 6367.)

2. A közbeszerzés tárgya: .Enelgiaraclbnálás Józsfuárosfun plojekthez kapsolódó kiiló
nyíliźszáník javíeási munkái váIlalkozíi szerződ& keretében" tárgyú, Kbt. Harmadik Rész,
nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélkÜli közbeszezési eljárás (Kbt. Lfzl^. s (1)
bekezdés szerinti eljárás) során a felhÍvás és dokumentáció tervezetének véleményezése.

3. IdőponĘ 2015. május,Ĺ}t

a. A jqyzőkönyv felvétetekor jelenlévő személyek alutírott BB tagok

1.) A Bíráló Bizottság megszavafu a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény
es tárgya|ás nétkĺili kozbeszezési eljárás (Kbt. L22l^. s (1) bekezdes szerinti eljárás)
alkalmazását.

z.) 
^Bírá|ő 

Bizottság megszarrazta és elfogadta az eljárást megindíto fe|hívást és dokumenÉciót.

3.) A Bírá!ó Bizottság megszarlazta felhíľás, dokumentáció teľvezetét javasolom e|fogadásra a
döntéshozónak.

Mellék|et:
1. Egyéni bírrálati |apok
2. osszeférhetetlensegi es titoktaftasi nyilatkozatok

Bíľáló Bizottság tagjai:

l lĺ.
VŁ5<s\

. ((
ĺ' 5e,a-=



EGYENI BIRALATI LAP

,,EnetgÍaracÍonáIás Józefvátosfun plo1ékthe kapeolódl5 kíilső nyíIińszáník javítiísi munkáÍ
uáIlalkozóÍ szerződés keletéfun,,tárgyŕ,l, Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény
és tárgyalás né|kü|i közbezerzési e|járás (Kbt. I22l^. 5 (1) bekezdés szerinti eljárás) során a fe|hívás és
doku mentáció teruezetének véleményezése.

Ajánlatkélő neve: Józsefvárosiönkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67.)

Bíráló Bizottság tagja: att- Qmha

1.) Egyetértek az előterjesztéssel. Javaslom megszavazni és e|fogadni a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti
e$árásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélkü|i közbeszezési e|járás (Kbt. t22ĺ^. s (1)
bekezdés szerinti eljá rás) megindító felhÍvásat és dokumentációját.

Budapest, 2015. máius Ą4-.

ÍÍ3Jś izĄś"^*
Áüil;



Bíráló Bizottság tagja: d*-llJ ĺ'Á''x. ĺr-l,sę

EGYÉNI gÍRÁLAĺr LAp

,,EnetgÍaracÍonálás Jóaefuárcsfun plojekthez kapalódlí kiilső nyíIásziáník jauítiősÍ munkáÍ
uáIlalkozt1Í szerződés kerctében,,tárgyű, Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény
és tárgya|ás nélkü|i kozbszerzési e|járás (Kbt. 122t^. s (1) bekezdés szerinti e|járás) során a felhÍvás éš
dokumentáció teruezetének vé|eményezése.

Ajánlatkérő neve: Józseńĺárcsi önkoľmányzat(lo82 Budapest Barcss u. 63-67.)

1.) Egyetéftek az előterjesztéssel. Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt. Harmadik Résą nemzeti
e|járásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélkü|i köz&szerzési e|járás (|<bt. t22lA. 5 (1)
bekezdés szeri nti eljá rás) meg i nd íto fel h ívását és doku mentációját.

Budapest 2015. má;us ł.1..

\ al*k=,
Aláírás



EGYÉNI gÍRÁLArr Lnp

,,Energiaracionálás Józsefuárosban projekthez kapcsotódlí kiitső nyíIászárók javítiísi munkái
uállalkozlíi szerződés keretében,,tárgyú-, Kbt. Harmádik Rész, nemzetĺ e5árásrend szerinti hirdetmény
és tárgya|ás nélkÜlĺ közbeszerzési e|áráJ(rot, tzue. $ (1) bekezdés szerinĺi e|járás) során a ĺelnĺvei és
doku mentáció teruezetének vé|eményezése.

Ajánlatkérő nevei Józsefuárosi önkormányzat(lo82 Budapest Baross u. 63.67.)

Bíra|ó Bizottság tagja:Ol&sL]słu-:ĺ o ĺuĺ.l
Egyetéftek az e|őterjesztésse|. Javas|om megszavazni és elfogadni a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti
e|járásrend szerinti hiľdetmény és tárgya|ás nélküĺi közbeiszerzési eljárás (Kbt. I22ĺ^. 5 (1)
bekezdés szerinti e|járás) megĺndíto fe|hiivását és dokumentációját.

A fe|hÍvássa|, dokumentációval kapcso|atos észrevéte|eim, javaslataim az a|ábbiak:

Budapest 2015. május /4 .

2.)



összerÉnľleľrruľsÉcr És ĺrrorľnnrÁsr NYILATKoZAT

A 2011. ÉW cvlil. ĺönvÉľv (łĺovÁesrAKBAN Kaĺ.)
24.$-AszERrNT

Alulírott
rz--t^.

oą' 3ýĄL15ĄtUt Cl&C) (|akcím:

a Józseńrárosi
mĺnt a Bírá|ó Bĺzottság tagja nyilatkozom, hogy

(1082 Budapest, Baross u.63-67.) á|tal megĺndítandó,'
EnelgiaracÍonálás Józrefuárosban prcjekthez kapeotódl5 kiilső nyíilászánźk 1bvítitsÍ
munkái uállalkozl1i szerződés keretében,,tárgyű közbeszezési eljárásban nem taftozom a
Kbt. 24. S-ában meghatározott osszeférhetetlenségi feltételek hatáĺya a|á.

Nyi|atkozom, hogy minden szĹikséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy elkerü|jem
az összeférhetet|ensĄ7et és a Verseny tĺszbaságának sére|mét eredményežő heýzétek
kiaIaku|ását.

Kijelentem, hogy az e|járás során tudomásomra jutott információkat jogosu|at|an szemé|ynek sem
az e|járás alatt, sem azt kovetően nem adom ki, il|. nem teszem nozžárérnet(své.

Budapest, 2015. május ,ĺlĺ,

a|áírás



összerÉnľErrruľsÉcr És ľrrorcľlnľÁsr NYILATKoZAT

A 2011. aĺr cvlil. ľönvÉľv (łľovÁaerAKBAN Kaľ.)

24.$-^szERrNT

GJ*oJ ał\c,gfr.] ĺ-tĺsí ?-L{t 6ĺ-o)lt,J náb l
(|akcím:

mint a Bírá|ó Bizottság tagja nyilatkozom, hogy
a Józseńĺárosi önkományzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) á|ta| megindÍtandói,
EnelgiaracionáIás .ll1zęfuálosbn plojekthez kapkíúí kiilső nyílászitník jauíttísÍ
munkáÍ uáIlalkozlíÍ szerződés kerctében"tárgyű közbeszerzési eljárásban nem tartozom a
Kbt. 24, 5 -á ba n meg hatá rozott összeférhetetlenség i fettételek hatá lya a lá.

Nyilatkozom, hogy minden szükséges intĺŁkedést megteszek annak érdekében, hogy e|kerü|jem
az összeférhetetlenséget és a Verseny tisztasagának sérelmét eredményező he|petek
kialakulásat.

Kije|entem, hogy az eljárás során tudomásomra jutott információkat jogosu|at|an szemé|ynek sem
aze|járás a|att, sem azt követően nem adom ki, il|. nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest 2015. máju' l.'..

q""t W_fuĄlw

L



összerÉnľrľeľrľsÉcr És rrrorcľłnrÁsr NYILATKoZAT

A 2011. ElŕI cvln. ľönvÉľY(łľovÁserłxsłľ Krr.)
24. S-A szERrNr

Alu|írott (lakcím:

a Józseńĺáľosi
mint a Bírá|ó Bizottság tagja nyi|atkozom, hogy

(1082 Budapest, Baross u. 63-67.) á|ta| megindítandó-
EnetgÍarucionálás Jl1zęfuítosbn plojelcthe kapątlídlí kíilső nyíilásziáník jauítiísÍ
munkáÍ YáIIaIkozíÍ szerződés keletében-tárgyú közbeszezési eljárásban nem tartozom a
Kbt. 24, S.ába n meghatá rozott összeférhetetlenségi feltételek haÉ|ya a|á.

Nyilatkozom, hogy minden szükséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy etkerü|jem
az osszeférhetet|enseget és a verseny tisztaságának serelmét eredményező ne|yzětek
kia|aku|ásat.

Kijelentem, hogy az e|járás során tudomásomra jutott lnformációkat jogosulat|an szemé|ynek sem
az e|járás alatt, sem azt kovetően nem adom ki, il|. nem teszem hozźfiérhetővé.

Budapest, 2015. május {ł.

3.^=Lś ĺ4^J.*

aláírás



A^'lAŁs=-. ir^ĄĹLĹ L. bł
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ALAPINFonuÁcrór ł xözgrszeRzÉsr euÁnÁsnol

Az Ajánlatkérő, Jőzsefvárosi Önkormányzat nevében ezennel fe|kérem, hogy a 2015.május 

-napján megkÜ|dött ajánlattéte|i fe|hÍvás, va|amint a dokumentációban |eíltak szerint tegye meg
ajánlatát a je|en közbeszerzés tárgyát képező fe|adatok megva|ósítására.

Aĺánlatkérőre vonatkozó információk:
Név: Józsefoárosi onkormányzat
Cím: 1082 Budapest Baross u.63-67.
E-mail : ballakata@jozsefuaros.hu

Lebonyo| ító szervezet :

Ész-ren rn.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. - BBT lrodaház
Telefon: +36 17888931
Fax: +36 17896943
E-mail : titkarsag@eszker.eu

Az e|járás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény és tárgya|ás nélkü|i kozbeszezési
e|járás (Kbt. L22lA. 9 (1) bekezdés szerinti e|járás). A hirdetmény és tárgyalás né|kĹi|i e|járás

o|yan egy szakaszbó| á||ó közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő a nyílt e|járás nemzeti
e|járásrendben irányadó szabá|yait a|kalmazza a Kbt. tfŁĺ^. $-ban fog|alt kü|onbségekke|.

E|járás nye|ve:
Je|en közbeszezési e|járás kizárólagos hivata|os nye|ve a magyar. Az aján|atkérő a nem magyar
nye|ven benyújtott dokumentumok aján|attevő á|tali fe|e|ős fordítasát is e|fogadja.

Az e|iárás targya:
,,Energiaracionalizá|ás Józsefvárosban projekthez kapcso|odó ktilső nyílászárók javÍtási munkái
vá | |a I kozói szerződés keretében',

A szeződés időtaĺtama, a te|iesítés határideje:
A te|jesÍEési határidő a szerződéskötéstő| számÍlott 40 nap.

Egyéb rende|kezések:
Amennyiben az etjárást megindíĽó fe|hívás és jelen dokumentáció közĺitt e|lentmondás merü| fö|,

úgy az aján|atté|i felhÍvásban közo|teket ke|l méĺvadónak tekinteni.

Az eljárás során felmerú|ő, az e|járást megindító felhívásban és je|en dokumentációban nem

szabá|yozott kérdések tekintetében a kozbeszerzésekről szó|ó 2011. évĺ CVIII. törvény és
végrehajtási rendeletei az irányadóak.
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L Ajánlatkéľő adatai:
Név: Józsefuárosi Önkormányzat
Cím: 1082 Budapest Baross u.63-67.
E-mail : ballakata@jozsefuaros.hu

Lebonyo|ító szeruezet:

Ész-ren rcn.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. - BBT lrodaház
Telefon: +36 17888931
Fax: +36 t7896943
E-mail : titkarsag@eszker.eu

A közbeszeľzési eljárás fajtája' alkalmazásának indoko|ása:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás né|küĺi
közbeszeĺzési eljárás (Kbt, t22l^. 5 (1) bekezdés szerinti e|járás): ha az épÍtési beruházás
becsĹi|t értéke nem éri e| a százotvenmi|lió (nettó 150'000.000) forintot. Je|en e|járásban az
építesi beruházás becsü|t értéke nem éri e| a 150.000.000,-Ft-ot és az e|járásban tárgya|ás
taftása nem szüks{3es, az ajánlatkérő olyan közbeszezési e|járást is |efo|ytathat,
amelyben a nyí|t eljárás nemzeti e|járásrendben irányadó szabá|yait a|kalmazza a Kbt.
I22l 

^. 
$-ban fogla|t különbsegekkel.

A dokumentáció és a kiegészítő iratok rcndelkezésre bocsatásának módja'
határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi fe|tételei:
Aján|atkérő a dokumentaciót térítésmentesen bocsátja aján|attevők rende|kezésére a Kbt.
52. g (3) bekezdésének megfe|elően. Aján|atkérő a dokumentáciőtaz aján|attételi fe|hÍvás
megkü|désével egyidejű|eg e|eKronikus úton is továbbÍtja aján|attevők részére.

A közbeszerzés táryya és mennyiségel

Energiaraciona|izá|ás Józsefuárosban projeKhez kapcso|ódó kÜ|ső nyí|ászárók javítási
munkái válla|kozói szerződés keretében.

E|őzménvek:

A Budapest Józsefuáros onkormányzat épĹiletének ,,Energiaraciona|izá|ás Józsefuárosban',
projelG keretén belü| a hivatali épü|et külső hom|okzati nyílászáróinak cseĘét a hom|okzati
kép vá|tozatlanu| hagyása érdekében, o|y módon kÍvánjuk mego|dani, hogy az ablakkeretbe
be|ü|rő| műanyag nyí|ászárók kerülnek beépíEésre és a kü|ső szárnyak és ablakkeret a
he|yükön maradnak.

A meg|évő nyí|ászárő keretet ab|akszárnyat ab|akpárkányok á||apota indoko|ja a
hom lokzati nyílászá rók te|jes kÜ |ső fe| ü |etének á | |a g megóvá sát, javítását

- a festés töredezett, |epereg
- a fa fe|ületek he|yenként serü|tek
. beázás miatt az ab|ak szárnyak i||esztése szÜkĄ;es
- kü|ső ab|akpárkányok sérĹiltek e|mozdultak

Amennyiben a kĹi|ső nyí|ászárók javítasát a projeKte| párhuzamosan nem valósítjuk meg
úgy a beepítesre kerÜ|ő műanyag nyí|ászárók nem o|dják meg teljes méĺtékben a beázási
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és légtechnikai problémát, tönkre mehet a meg|évő és a beépített új szerkezet környezete,
valamint a hosszú távú á||agmegóvás is indokolja a beavatkozást.

Kivite|ezési fe|adat:

Fanyí|ászárók fe|újítasi munkálatoknak tartalmaznia kell: A meg|évő fa szerkezetek
(meg|évő tokszerkezet va|amint kü|ső szárnyak) faanyagpotlásos (sztikség esetén teljes
szerkezeti elemek cseréjévet) javítasát a vasa|atok cserejét a vízszigetelés megoldását, a
kü|ső és be|ső ab|akok közötti légréteg átsze||ő*etését, a meglévő sérült Üvegek cserejét.
SzĹikseg esetén bádogos szerkezetek és annak fogadására a megfe|e|ő kapcsolódási
|ehetőség biztosÍ!ása a nyí|ászárőkon. A javítasi munkáknak a be|ülre beépítésre kerü|ő
nyílászárő szerkezetig ke| | tafta ni

Fanyí|ászárók fe|újítasok a Po|gármesteri Hivatal foldszinti, t. és 2. eme|eti utcafrontokra
néző nyí|ászárőira vonatkozit összesen 110 ablak.

Becsrilt éľték áfa né|kti|: 7.7oo.o0o Pénznem: HUF

CPV: 45320000-6; 45321000-3; 45331100-7; 45421100-5; 44221100-6; 4422LI10-9;
44?2ttLr-6;

5. Aszerződés meghatározáa, amelynek megkötése érdekében a közbeszezési
eljá ľást |efolytatjá k:
Vá| |a lkozási szerződés

6. Aszerződés időtaftama vagy a teljesítés határideje:
A te|jesítési határidő a szeződéskötéstő| számított 40 nap.

7. A teljesítés helye:
Magyarország NUTS-101
Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi Polgármesteri Hivata| 1082 Budapest Baross u.
63-67., hrsz: 35235

8. Az ellenszolgáltatás teljesítĺésének fe|tételei vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:

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

Ajánlatkérő e|ő|eget nem biztosít.

Aján|atkérő a vá||alkozói díjat azigazo|t szerződésszerű te|jesítést követően utó|ag, 30 napos
fizetési határidejĹÍ átuta|ássa| forintban (HUF) teljesíti: 1 db számla kiállÍtására van |ehetősĄ;
megva ĺósu lt te|jesíEés esetén, si keres m űsza ki átadás-áwéte|t kovetően.

Ajánlatkérő a vá||alkozói dfiat átuta|ássa| fizeti meg az a|ábbiak szerint:
- alvá||a|kozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 130. 5 (1)-(3), (6) bekezdései,
továbbá a Ptk. 6:130. $ (1) bekezdés szerint;
- a|vá||alkozó igénybevétele esetén a 306l20ĹL. (XtI.23') Korm. rende|et 14. 5 (1)-(3)
bekezdései szerint.

A kifizetésné| aján|atkéĺő az Aĺt.36/A. 5 szerint jár el.

A rész|etes fizetési fe|tételeket a dokumentáció tafta|mazza.
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Vonatkozó jogszabályok kÜ|önosen :

łe. adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évi XCII. törvény 36/A. 5
A közbeszezésekő| szó|ó 2011. éviCVIil. toruény
Az á|ta|ános forgalmi adóró| szőló 2007. évi Oo0/il. toĺvény
A PolgáriTöruénykönyv sző|ő 2013. éviV. töĺvény
306ĺ20IĹ. (XII. 23.) Korm. rende|et az épÍtési beruházások közbeszezésének rész|etes
szabályairó|

9. Annak meghatározás, hogy az aján|attevő tehet.e többváltozatú (a|ternatív)
ajántatot valamint a ľészajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:
Aján|atkérő a többvá|tozatú (a|ternatív) ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja je|en

eljárásban.
Aján|atkérő a részaján|attéte| |ehetőségét nem biztosítja je|en eljárás során'

10. Az ajánlatok éftékelési szemponlia:

Lega|acsonyabb összegű e||enszo|gá|tatas (a Kbt. 71. 5 (2) bekezdése a) pontja szerint).
A lega|acsonyabb összegű e||enszo|gá|tatás éftéke|ési szemponton be|ü| az Aján|atkérő a
nettó aján|ati árakat veti össze és a Kbt. szabá|yai szerint a |ege|őnyösebbet
(|ega lacsonyabbat) preferá |ja.
A nettó árakat úgy kel| megadni, hogy azok tafta|mazzanak minden járu|ékos ko|tséget,
fiigget|enÜ| azok formájátó| és forrásátó|, p|. VAM, kĹi|önböző dfiak és i||etéket stb.
Az ajánlatok kido|gozásakor vegyék figye|embe, hogy az aján|ati árnak teljes korűnek kel|

lennie, vagyis magában ke|| fogIa|nia va|amennyiaján|attevői kifizetési igényt.
Az Aján|attevők csak forintban (HUF) tehetnek aján|atot és a szerződéskotés va|utaneme is
csak ez lehet.

11. A kizárő okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a|vá||a|kozó, és nem vehet résď, az alka|masság
igazolásában o|yan gazdasagi szerep|ő, aki a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés hatálya a|á taftozik.
Az e|járásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. 5 (2) bekezdésének hatá|ya a|á tartozik.

A megkövete|t igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 3Ĺ0l20II. (xII. 23.) Korm. rende|et 12. $-a alapján az
aján|attevőnek aján|atában nyilatkozatot ke|| benyújtania, hogy nem taftozik a fenti kizáró
okok hatá|ya a|á, va|amint a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k)pont kc)pontját a 3Loĺ20tL (KI.
23.) Korm. rende|et 2. 5 i) pont ib) alpontja és a 4. 5 D pont fc) a|pontjában fog|a|tak
szerint kell igazolnia.

A|vál|alkozó és a|kalmasság igazo|ásara igénybe vett más szeruezet vonatkozásában:
. Ajánlattevő a Kbt. 58. 5 (3) bekezdésében fog|a|taknak megfele|ően aján|atában csak
nyilatkozni köteles arró|, hogy a szerződés te|jesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. $
szerinti kizárő okok hatálya a|á eső alvá||a|kozőt, va|amint az á|ta|a a|ka|masságának
igazo|ására igénybe vett más szeruezet nem tartozĺk a Kbt. 56. $ szerinti kizáró okok
hatá|ya a|á.
A kizáró okok igazo|ása tekintetében tett nyi|atkozatoknak a felhívas megküldését követő
keletkezésűnek ke|| lennitjk.

Aján|atkérő fe|hívja Aján|attevők figyelmét, hogy kizárja az e|járásbó| azt az aján|attevőt,
a|vá|la|kozót, vd9Y az alka|masság igazo|ásában részt vevő más szeruezetet, ame|y/aki
részérő| a kizáró okok az eljárás során következnek be.

L2. Azalka|massági követelményet az a|kalmasság megítélésehez szükséges adatok
és a megkiivetelt igazo|ási mód:
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Az alkalmasság minim umkcjvetelménye(i) :

Alkalmat|an ajánlattevő, ha :

P1. az előző három üz|eti évben a
kozbeszezés tárgya külső nyílászárók
jauítĺísi munkíĺ cseréje - szerinti nettó
árbevéte|e összesen nem érte el az
7.000.000,- Ft-ot.

Az alkaĺmasság megítéleséhez sztiksĄJes
adatok és a megkövetelt igazoĺási mód:

P1. Ajánlattevő csato|ja a 3t0|2011. (nI.
23.) Korm. rendelet 14. 5 (1) bekezdés c)
pon$a a|apján az ajánlattételĺ fe|hÍvás
megkü|désének napját mege|őző 3 üzleti
évre vonatkozó - AFA né|kü| számíEott -a
közbeszezés tárgyábó| (ktjlső
nyĺlászárók javítiísĺ munkái, cseréje)
származő AFA né|ktil számított
árbevéte|érő| sző|ő nyilatkozatot, attó|
fiiggően, hogy aján|attevő mikor jott létrą
i|letve mikor kezdte meg tevékenységét
amennyiben ezek az adatok rende|kezésre
álInak.

Ha az aján|attevő a 3L0l2o1Ĺ. (XII. 23.)
Korm. rende|et 14. s (1) bekezdés y' pontja
szerinti iratta| azéft nem rende|kezik, melt
olyan jogi formában mĹĺkodik, ame|y
tekintetében a beszámo|ó, i|letve
árbevételrő| szó|ó nyi|atkozat benyújtása
nem |ehetséges, az e pontokka|

kapcsolatban előílt a|ka|massági
követe|mény és igazo|ási mod he|yett
bárme|y, az aján|atkérő á|ta| megfe|e|őnek
tekintett egyéb nyi|atkozatta| vagy
dokumentummal igazo|hatja pénzügyi és
gazdasági alka|masságát. Az érintett
ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése
során koteles a|átámasztani, hogy o|yan jogi
formában működik, ame|y tekintetében a
beszámo|ó, i|letve árbevéte|rő| szó|ó
nyi|atkozat benyújtása nem |ehetséges és
tájékoztatast kérni az e pontokka|
kapcsolatban e|őíĺt a|ka|massági
követe|mény és igazo|ásĺ mod he|yett az
a|ka|masság igazolásának aján|atkérő á|ta|

e|fogadott módjáról. (310/2011. (XII. 23.)
Korm. rende|et 14. s (3) bekezdés).

A Pl. pontban e|őílt a|ka|massági
követe|ménynek közös ajánlattevők
éftelemszerijen kizárő|ag egyenként
fele|hetnek ffi€9, ígv a Kbt. 55. s (4)
bekezdése alapján elegendő, ha koztilÜk egy
megfelel.

Aján|attevő (kozös aján|attevők) az e|őírt
aIkaImassági kovete|ményeknek bármely
más szervezet (vagy szemé|y) kapacitására
támaszkodva is megfe|e|het a Kbt. 55. 5 (4)-
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Amennyiben aján|attevő az alkalmassági
követe|ményeknek bármely más szeĺvezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva
kíván megfeĺelni, úgy aján|attevő
a|ka|masságát a Kbt. 55. s (5)-(6)
bekezdései szerint köteles igazo|ni.

A kapacitásait rende|kezésre bocsátó
szeryezet az előírt igazo|ási modokka|
azonos módon koteles igazolni az adott
alkaImassági feltéte|nek töfténő męfe|elést,
továbbá köte|es nyi|atkozni, hogy a
szerződés te|jesítéséhez szüksĄ;es
erőforrások rende|kezésre á||nak majd a
szerződés te|jesítésének időta ŕa ma a |att.

Amennyiben ajánlattevő a pénzügyi és
gazdasági aIkaImassági fe|téte|ek szerinti
alka|masságát más szeĺvezet (vagy szemé|y)
kapacitására támaszkodva igazo|ta, akkor a
kapacitast rende|kezésre bocsátó szeĺvezet
kote|es kezesként fele|ősséget vál|a|ni a Kbt.
55. s (6) bekezdés c) pontja szerint.

A 310/2011. (Xil. 23.) Korm. rendelet 14. $
(4a) bekezdése alapján, ha a Magyar
Kereskede|mi és Iparkamara vállalkozó
kivite|ezői névjegyzékében megje|en ített, P 1

a|kalmassági feltétet e|őírásainak megfe|e|ő
dokumentumok bizonyítják, hogy a
gazdasági szereplő megfe|e| az ajánlatkérő
á|ta| meghatározott követelményeknet
Aján|atkérő a Pl. alka|massági fe|tétel
igazolására meghatározott dokumentumok
benyújtása he|yett a követe|mény és a
megfe|elést igazo|ó dokumentum he|yének
pontos megjelo|ését is e|fogadja.

Vagy aján|attevő választása szerint
a|ka|masságát igazo|hatja a fenti
aIkaImassági kovete|mény igazo|ásának
benyújtása he|yett kizárő|ag az a|ábbival:

Ajánlatkétő a 3lo/2071 (xtl,23,)
Korm, rcndelet 74.g (8) és 17. 5 (6)
bekezdése alapján elfogadja az
ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkoatát is, hogy megfelel az
ajánlatkélő áItaI előírt alkalmassági
kĺivetelményeknet azzal, hogy
amennyÍben az elbíráIás grán az
ajiínlatkélőnek kétúe meriil fel a
nyÍIatkozat vahíságtartaImáuaI

aKbt67,6ft
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bekezdése szerÍntÍ felvÍIágosítás kélés
keretében előírhafi1a az Ígazolás
benvúitiőńt

Az aĺkaĺmasság mqítéĺéséhez sztjĺ<séges
adatok és a megkciveteĺt ĺgazoĺási mód:

M1. A 3I0l20It. (XII.23.) Korm. rendelet
16. 5 (3) bekezdése szerinti igazo|ás a
3LOl201t. ()CI. 23.) Korm. rendelet 15. $
(2) bekezdés a) pontja szerint az eljárást
megindíto fe|hiivás megkri|désének
időpontjátó| visszafe|é számított ot évben
(megkÜ|dési időpont évlhó/naptól számított
mege|őző 5. év évlhőlnapjáig terjedő
időszakot vizsgá|va) teljesített
|egje|entősebb épíltési beruházásairól.

A referencianyilatkozatbol vagy
referenciaigazo|ásbó| minden aIkaImassági
feltéte| teljesü|ésének ki ke|| derü|nie. A
referenciára vonatkozó nyi|atkozatnak
tafta|maznia ke|| a következőket:
- a teljesített szo|gá|tatás megnevezése,
- te|jesítés időpontja,
- az el|enszo|gá|tatas cisszege,
- szeződést kötő másik fé| megnevezése,
- nyi|atkozat arról, hogy a te|jesítés az
előírásoknak és a szeződésnek megfe|e|ően
töftént-e.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy
gazdasági szereplő referenciaként o|yan
korábbi tevékenysĄ7et kíván bemutatni,
ame|yben konzorcium vagy pĄekttársaság
tagjaként teljesített, abban az esetben az
Ajánlatkérő csak art fogadja e| az
a|ka|masság igazo|ásaként, ame|y
konzorciumi tagként vagy projekttársaság
tagjaként saját hányadban kie|egíti az e|őírt
a|ka|massági feltéte|eket, figye|emmel a Kbt.
129. s (7) bekezdésében meghatározottakra
is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáró|
sző|ő nyilatkozatban adják meg a saját
teljesíEés méftékét száza|ékban Vagy
forintban).

Ha a nyeftes közos ajánlattevőként
teljesített szo|gáltatás megrendelésére
vonatkozó referencia igazo|ás, Vagy
nyilatkozat nem á||ítható ki az egyes
aján|attevők áltaI teljesített szolgáltatások
e|küloníltésével, űgY az aján|atkérő a
referencia igazolást, Vagy nyilatkozatot
bárme|vik' a te|iesítésben részt vett

Az a lka lmasság m ĺn im um krjveteĺménye@ :

Ml. A|kalmat|an az aján|attevő, ha az
e|járást megindíto fe|hívás megkü|désétől
visszafe|é számított öt évben (megkü|désĺ
időpont évlhó/naptó| visszafelé számított
mege|őző 5. év évlhőlnapjáis terjedő
időszakot vizsgá|va) az aján|atadó vagy a
poelc megva|ósításban részt vevő
alka|mazott nem rende|kezik az a|ábbi
szerződéssze ríĺe n te |jes ített, si ke res m íĺ sza ki
átadás-átvételle| záru |t referenciáva | :

a) ame|y nyílászáró csere vaoy fe|újítás
tevékenysáJre (folvamatosan működő,
|akott éprj|etben) vonatkozik és az
e||enszolgá|tatás összege összesen
e|éfte a nettó 7.000.000,- Ft-ot.
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aján|attevő részérő| a szolgá|tatás egésze
tekintetében köteles elfogadni, fe|téve, hogy
a te|jesítés a közos ajánlattevők
egyetem|eges fele|ősségvá||a|ása me|lett
töftént, és az igazo|ást benyújtó ajánlattevő
álta| Végzett teljesíŁés aránya eléfte a I5o/o-

ot.

A 310/2011. (Xil. 23.) Korm. rendelet 17. $
(1a) bekezdése a|apján, ha a Magyar
Kereskede|mi és Iparkamara vá||a|kozó
kivite|ezőĺ névjegyzékében megje|enÍiett,
M1. a|kaImassági feltéte|ek e|őírásainak
megfe|e|ő dokumentumok bizonyítját hogy
a gazdasági szerep|ő megfelel az
ajánlatkérő álta| meghatározott
kovetelményeknek, Aján|atkérő a M1.
a|kalmassági feltételek igazo|ására
meghatározott dokumentumok benyújtása
helyett a kovete|mény és a megfe|elést
igazo|ó dokumentum he|yének pontos
megje|ö|ését is e|fogadja.

Ajánlatkétő a 3lo/2or7 6II,23,)
Korm. rcndelet 17' s (6) bekezdése
alapján elfogadja az ajánlattevő arra
vonatkoző nyÍIatkozatát is, hogy
megfelel az a7ánlatkélő áItal előírt
a lkalmassiőgÍ követelményeknet azzal,
hogy amennyÍben az elbíráIás során az
ajánlatkéńnek kéBege merÍil fel a
nyilatkozat ualóaágtaftaImáual
kapaolathn, a Kbt. 67. 5 G)
bekezdése szerintÍ felvilágosítiás kéÉs
kerctében előírhatja az Ígazolás

13. Aján|attételi hatáľidő:
2015. 

- -.00 
óra.

Az ajánlatoknak ezen határidőĺg az a|ábbi címen rende|kezésre kell á||nia, a kézbesÍtésből
szár maző bá rm i nem ű késede|em az ajá n |attevő fe|előssége.
Ész-ren rn.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. - BBT lrodaház

14. Azajánlat benyújtásának címe:
Az aján|atot az aján|attéte|i határidő |ejártaig, hétfőtől-péntekig 10.00-15.00 óra kozött, az
aján|attéte|i határidő lejártanak napján 8.00-13.00 kozott lehet |eadni e|őzetes egyeztetéssel.
A postán feladott ajánĺatot az aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn belü| benyújtottnat
ha annak kézhezvéte|ére az aján|attéte|i határidő |ejártat megelőzően sor kerü|. Fu aján|at,
i||etve az azza| kapcso|atos postai küldemények elvesztésébő|, sérü|ésébő|, késede|méből
eredő kockázat az aján|attevőt terhe|i.

Benyújtás he|ye:
1026 Budapest, Pasaréti út 83.; Ész-ren Kft. Titkárság
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15. Az ajánlattéte| nyelve:
Az aján|atot magyar nyelven ke|l beadni, más nyelven nem nyújtható be az aján|at.
Az e|járás során mindennemű |eve|ezés és kapcsolattartás csak ezen a nye|ven töfténĺk.
Joghatás kivá|tasára csak a magyar nye|vĹí nyi|atkozatot okiratok a|ka|masak. Abban az
esetben, ha a benyújtásra kerti|ő igazo|ások vagy okiratok nyelve nem magyar, űgy az
aján|attevő köte|es me||ékelni a magyar nye|vű fordításokat annak szem e|őtt tartásáva|,
hogy a he|yte|en fordítás kovetkezményeit az aján|attevőnek ke|| viselnie.

L6. Az aján|at(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán je|en|étre
jogosultak:

2015. május hónap.......nap.......időpont

1026 Budapest, Pasaréti út 83.; Ész-ren Kft. |ebonyo|ító szervezet tárgya|ó helyisége.
Kbt. 62. 5 (2-4) (6-7) bekezdésében meghatározottak szerint

17 . Az aján|ati kötöttség min imá| is időta fta ma :

60 nap, az aján|attéte|i hataridő |ejártató| számíwa

18. Az ajánlati bi*osíték e|őírásara, valamint a szeruődésben megkövete|t
biztosÍtékokra vonatkozó információ:

Aján|atkérő je|en kozbeszezési e|járásban aján|ati biztosÍték nyújtását nem kovete|i meg.

Késede|mi kotbér: Vá||a|kozó késede|mi kötbér megfizetésére kote|es, ha olyan okból, amiéft
fe|e|ős a szerződésben rĘzített te|jesítésĺ határidőt elmu|asztja. A késede|mi kotbér mértéke
80.000 Fýnap.

Meghiúsu|ási kotbér: Vá|lalkozó meghiúsu|ási kötber megfizetésére köte|es, amennyiben a
je|en szezó,dés te|jesítése bárme|y okbó| meghiúsul és ezen okokéft fe|e|ős. A meghiúsu|ási
kötbér méftéke a nettó vá||a|kozóidíj 30 o/o-a.

Jótá||ás: Ajánlatkérő a műszaki átadás-átvéte|t követő naptó| számÍEva 36 hónap á|talános
jótá||ási kötelezettség vál|alásat ír]a e|ő.

A szeződést biztosító me||ékköte|ezettségek rész|etes szabá|yait a szerződésteruezet
taftalmazza.

19. A közbeszezés Európai Unióbó! származő forľásból támogatott?
Nem

2o. Egyéb információk:
1. A hirdetmény és targya|ás né|küli e|járásban kizáró|ag az aján|attéte|re felhÍvott
gazdasagi szerep|ő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlattételre fe|hÍvott gazdasági szerep|ők
közosen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annat hogy valame|y
ajánlattéte|re fe|hívott gazdasági szerep|ő o|yan gazdasági szerep|őve| tegyen közös
aján|atot, amelynek aján|atkérő nem kü|dott aján|attételi fe|hÍvast.
2. AE. aján|atnak tafta|maznia ke|| az aján|attevő nyilatkozatát a Kbt. 60. s (3) és (5)

bekezdésre, Kbt. 40. 5 (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nemleges taŕa|ommal is
csatolandóak a nyilatkozatok.
3. pě. aján|atkérő e|őíąa, hogy az aján|attevők tájékozódjanak az adőzásra, a
környezetváJe|emre, az egészségvédelemre és a fogyatékosságga| é|ők
esé|yegyen|ősé9ére, va|amĺnt a munkavál|a|ók véde|mére és a munkafe|téte|ekre vonatkozó
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o|yan kötelezettségekrő|, ame|yeknek a te|jesítés helyén és a szerződés te|jesítese során
meg ke||fe|e|ni (Kbt. 54. 9 (1) bekezdése).
4 Formai e|őírások: az aján|atot aján|attevőknek nem e|ektronikus úton ke|| a je|en

fe|hiivásban és a dokumentációban meghatározott taĺtalmĺ, és a formai kÓvetelményeknek
megfe|e|ően elkészí|enie és benyújtania :
. az aján|at papír pé|dányát zsinórra|, lapozhatóan össze ke|| fűzni, a csomót matricáva| az

aján|at e|ső vagy hátsó lapjához rĘzíteni, a matricát |e kel| bélyegezni, vagy az
aján|attevő részérő| erreiogosultnaka|á ke|| írni, úgy hogy abé|yegző, i||ető|eg aza|áírás
|ega|ább egy része a matricán |egyen;

. az ajánlat o|da|számozása eggye| kezdfujon és o|dalanként novekedjen. E|egendő a
szöveget vagy számokat, vagy képet taĺtalmazó o|da|akat számozni, az üres o|dalakat
nem kell, de |ehet. A cím|apot és hátlapot (ha vannak) nem ke||, de |ehet számozni. Az
aján|atkérő az ettő| kisméftékben e|térő számozást (pl. egyes o|da|akná| a lA, ĺB
o|dalszám) is e|fogad, ha a tarta|omjegyzékben az egyes iratok helye egyéĺte|mÍĺen
azonosítható és az iratok he|yére egyéfte|míĺen lehet hivatkozni. Az aján|atkérő a
kisméľtékben hiányos számozást jogosult kiegészÍleni, ha ez az aján|atban va|ó
tájékozódása, i|letve az aján|atra va|ó hivatkozása érdekében szÜkséges;

. az aján|atnak az elején taftalomjegyzéket ke|| tafta|maznia, me|y alapján az aján|atban
szereplő dokumentu mok o|da lszám ala pjá n megta |á |hatóa k;

. az aján|atot záĺt csomago|ásban, egy papír a|apú pé|dányban, továbbá 3 db a papír a|apú

@ldánnya| mindenben megegyező elektronikus másolati pé|dányban kel| e|ektronikus
adathordozón (pendrive, DVD vagy CD) benyújtani,

. az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén a|á kell írnia az adott
gazdá|kodó szeruezetné| erre jogosult(ak)nak vagy olyan szemé|ynek, vagY szemé|yeknek
aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)tő| írásos meghata|mazást kaptak;

. az ajánlat minden o|yan o|da|át, ame|yen - az aján|at beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot a|áír.ó személynek vagy szemé|yeknek a módosításná| is
kézjeggye| ke|| e||átni;

. a zárt csomagon .A1ánĺat -,,Józsefuáros EnergÍaracionaliaílás-nyílászáróki va|amint.. ,,Csak
kcjzbeszerzési eljárás során, az a1ánlattéteĺi határidő lejártakor bontható feĺ!, megje|ö|ést
ke|| fe|tÜntetni.

5 Az aján|atokat ír.ásban és zártan, a fe|hívás á|ta| megje|o|t kapcsolattaftasi pontban
megadott címre köaĺet|enti| vagy postaĺ úton kel| benyújtani az ajánlattéte|i határidő
|ejártaig. A postán feladott aján|atokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn be|ü|

benyújtottnat ha annak kézheaĺéte|ére az aján|attéte|i határidő |ejáftat mege|őzően sor
kerül. Az ajánlat, i||eWe az azza| kapcso|atos postai ktildemények e|vesztésébő| eredő
kockázat az aján|attevőt terheli.
6 Az aján|athoz csatolni ke|| az aján|attevő, az a|ka|masság igazo|ásába bevont (kapacitást
nyújtó) gazdasági szerep|ő cegjegyzésre jogosult, nyilatkozatot dokumentumot a|áíró
képviselő aláír.ási címpé|dányát vagy a|áír.ás mintáját. Amennyiben az aján|at cégjegyzésre
jogosu|tak á|ta| meghatalmazott(ak) a|áír.ásáva| kerü| benyújtásra, a te|jes bizonyíto eĘű
magánokiratba fog|alt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláír.ás
mintáját is.
7. Aján|atkérő a Kbt. LzL. 5 (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatas
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attételi határidő |ejártat mege|őző harmadik
munkanapot (tájékoztatás megkü|désére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az
ajánlattételi hataridő lejáńat mqe|őző ötodik munkanapig megérkeznek aján|atkérőhöz.
8. Fordítas: az aján|atban va|amennyi igazo|ást és dokumentumot magyar nyelven kel|

benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nye|ven benyújtott dokumentumok ajánlattevő
á|ta|i fele|ős fordítasát is köteles e|fogadni.
9. p,z' eljárás nyeftese: az e|járás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő á|ta| az
e|járást megindÍtó fe|hÍvásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján,
va|amint a meghatározott éftéke|ési szempont szerint a |egkedvezőbb érvényes aján|atot
tette' Az aján|atkérő csak az eljárás nyeftesével kotheti meg a szerződést, Vagy . a nyeftes
vissza|épése esetén - az aján|atok értéke|ése során a következő |egkedvezőbb aján|atot
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tevőnek minősített szeruezettel (szemé|lye|), ha őt az aján|atok e|bírá|ásáró| szó|ó írásbe|i
osszegezésben megjelo|te.
1o. Aján|atkérő kizáqa a Kbt. f7. s Q) bekezdése a|apján projeKtársaság |étrehozását,
Ajánlatkérő projekttársaság alapítását az öná||ó aján|attevők tekintetében is kizárja.
11. Irányadó Jog: A je|en e|járást megindíto felhÍvásban nem szabá|yozott kérdések
vonatkozásában a kozbeszerzésrő| sző|ő 2011. évi CVIII. toruény és végrehajtási
rende|eteinek e|őír.ásai szerint ke|| e|járni.
12. Ajánlatkérő a hiánypot|ás, va|amint a fe|vi|ágosítas kérés |ehetősegét a Kbt. 67. $-ban
fog|altaknak megfe|e|ően biztosítja. Aján|atkérő nem rende| el újabb hiánypotlást abban az
esetben, ha az aján|attevő az aján|ata hiánypotlása során korábban nem szerep|ő gazdasági
szerep|őt von be az e|járásba és a hiánypótlás során bevont gazdasági szerep|őre tekintette|
|enne, szükséges az újabb hiánypót|ás e|rende|ése.
ĺ3. Árfo|yamok: Az aján|attéte| során a kÜ|önboző devizák forintra torténő átszámításáná|
az aján|attevőnek a mér|egadatok esetében a mér|eg fordu|ónapján éruényes, a referenciák
tekintetében a teljesítes napján éruényes Magyar Nemzeti Bank á|ta| meghatározott
devizaárfolyamokat ke|| alka|maznia. 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
megindíto fe|hívás megkÜ|désének napján éruényes árfo|yamon számított euró e||enéfték
kerü| átszámításra a fentiek szerint. Atszámíiás esetén az Aján|attevőnek közo|nie ke|| az
a I kaI mazott árfolya mot.
14. A Kbt. 36. 5 (3) bekezdése a|apján a jelen fe|hÍvásban e|őílt dokumentumok egyszeríj
máso|atban is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabá|y ettő| e|térően rende|kezik.
Aján|atkérő felhívja a figyelmet hogy az ajánlat papír alapú példányának a 6o' $
(3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláíÉ példányát kel| taftalmaznia.
15. Közos aján|attétel esetén a vezető ceget meg ke|l je|ölni, és közös aján|attevőknek
egyetem|eges fe|e|ősséget ke|| vá||a|niut valamint konzorciumi megá||apodást kel| kötni,
amelynek tarta|ma a Kbt. 25. $-ában fog|a|t va|amennyi kikötésre kiterjed.
16. Aján|atkérő |ezát üzleti év a|att a felhilvas megkÜldésének napján |ezáft üz|eti évet érti.
17. pÝ. ajánlattevő az aján|atban köte|es csatolni a kapacitásait rende|kezésére bocsátó
szeĺvezet nyi|atkozatát arró|, hogy a szerz(ńés te|jesítéséhez szüksĄ7es erőforrások a
szerződés te|jesítésének időtaĺtama a|att rende|kezésre fognak á||ni. (Kbt. 55.9 (5)
bekezdés).
18' Aján|atkérő tájékoztatja az aján|attevőket hogy az e|járás fo|yamán a kapcso|attartás
és a kü|önboző dokumentumok (kiegészítő tájékoztatás, bontási jegyzőkönw stb.)
megkü|dése e|sősorban fokozott biztonságú e|eKronikus a|áír.ássaI e||átott e-mailen
torténik.
19. Aján|atkérőtől a benyújtott aján|atot egyéb dokumentumok nem igényelhetők vissza,
azokat aján|atkérő biza|masan keze|i és a Kbt. 34. 5 (2) bekezdése a|apján őrzi mą.
zo. pE. aján|atot az aján|attéte|i határidő lejártáig, munkanapokon 09.00-15.00 óra kozött,
az aján|attéte|i határidő |ejáftanak napján 9.00-1-.00 óra közott |ehet leadni e|őzetes
egyeztetésse|.
21. Ajánlatkérő helyszíni bejárást taĺt: 2015. május 

-9:00 
óra ;He|ye: Budapest Főváros

VIII. kerü|et Józsefuárosi Po|gármesteri Hivata| 1082 Budapest, Baross u. 63-67. e|őtt
22. Aján|attevőknek ajánlatukhoz tételes árazott kłiltségvetést kell csatolniuk.
23. Nyeftes ajánlattevő köteles |egkésőbb a szeęődéskotés időpontjára fe|e|ősségbiztosítási
szeaődést kötni vagy meg|évő fe|e|ősségbiztosítását kiterjeszteni Aján|atkérő á|ta| e|őílt
méľtékű és terjede|mű fele|ősségbiztosításra. A je|en közbeszezési e|járás során e|őílt
fe|e|ősségbiztosítás méftéke, terjede|me: |ega|ább 2.000.000 Ft|kár, 8.000.000 Ft/év.
Amennyiben a nyeĺtes ajánlattevő a szerződéskötés ĺdőpontjában nem rende|kezik a fenti
kritériumokka| rendelkező fele|ősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstő|
va|ó vissza|épést je|enti a Kbt. tz4. s (4) bekezdése alapján és az aján|atkérő a második
legkedvezőbb aján|attevőve| kot szezó1dést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia
ke||, hogy nyeÉessége esetén a szeződéskötés időpontjában a fenti tafta|mri
felelőssegbiztosÍtással rendelkezni fog.
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24. A nyeftes ajánlattevő a kerü|eti, az intézmény műkodési fe|téte|ei és az egyéb
rendelkezések figye|embe véte|ével vegezhet héwégén is munkát azonban a hétvégi
munkavégzés esetén e|őre |eadott (|ega|ább 1 nappa| előre |eadott) névsorban szerep|ő
szemé|yek tartózkodhatnak a munkaterÜ|eten. A munkaidőn kÍvüli és a hétvégi munkavégzés
során az érintett intézmény vezetőjének engedélye szükséges.
25, Aján|atkérő koz|i, hogy je|en e|járás során a tafta|ékkeret jogintézményét nem
a|ka|mazza, nem biztosít tańa|ékkeretet.
26. Atr. ajánlatkérő nem é| a Kbt. ILf. s (9) bekezdésében fog|alt |ehetősegéve|.
27. Az Aján|atkérőve| történő kommunikációban és az egyes fe|adatok e|végzése során az
eleKronikus utat ke|t előnyben részesítenie a nyertes aján|attevőnek. A szerződés
te|jesí|ése során a dokumentá|ás e|eKronikus adathordozókon töfténik és csak a Fe|ek á|ta|

elfogadott uto|só veziók kerü l nek ki nyomtatásra.

22. Aján|attételi fel hívás megkütdésének napja :

2015. ........
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1. A DOKUMENTACIO TARTALMA

1.1. A dokumentáció a következő részekből á|l:
1. rottl: ľuÁnłsr MEGINDÍTo FELHÍVÁS
f. roľeĺ: Úľľ,lurnĺo Az ÉRDEKELT GAZDASÁGI szEREPLőr nÉszÉne
3. roĺrĺ: SZERZőDÉSTERVEZET4. rÓĺrr: n:Álvloĺľ IGAzo|ás- És runuĺ<ozATMINTÁK
5. rcoreĺ: KĹi|ön fi|e-ban csatolva műszakidokumentáció

L.2, Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az e|járást megindító felhÍvásban
foglaltakat a dokumentáciő az e|járást megindíto fe|hívássa| együtt keze|endő. Az aján|attevők
kizáró|agos kockázata, hogy gondosan megvizsgá|ják a dokumentációt és annak minden
kiegészítesét amely eset|eg az ajánlati időszak a|att kerü| kibocsátásra, valamint, hogy
megbízható információkat szerezzenek be minden o|yan körü|mény és köte|ezettség
vonatkozásában, amely bármi|yen módon ĺs befo|yásolhatja az aján|at természetét vagy
jelIemzőit.

1.3. Az aján|attevőknek a dokumentációban kozo|t információkat bizalmas anyagként ke|I

kezelniüt ame|yrő| harmadik fé|nek semmiféle rész|etet ki nem szo|gá|tathatnat 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 másolatait nem |ehet másra fe|használni, mint
aján|attéte|re, és az abban |eírt szolgáltatások cé|jára.

2. KIEGÉsZÍTó ľruÉxoanrÁs

2.|'. Bárme|y gazdasági szerep|ő, aki je|en közbeszerzési e|járásban aján|attevő |ehet - a
megfe|e|ő aján|attéte| érdekében - az e|járást megindíEó felhívásban, va|amint a
dokumentációban fog|altakka| kapcsolatban ír'ásban kiegészítő (éfte|mező) tájékoztatást kérhet az
ajá n latkérőtő| vagy az á |ta la meg hatá rozott szeruezettő|.

2.2. Aján|atkérő a Kbt. tzz. 5 (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attéte|i határidő lejártat mqe|őző harmadik munkanapot
(tájékoztatás megkü|désére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattéte|i határidő lejártat
mqe|őző otod i k m u n ka na pi g megérkeznek ajá n |atkérőhöz.

2.3. Bárme|y gazdasági szerep|ő kiegészítő tájékozt'atást a kovetkező kapcsolattaftási
pontokon szerezhet: 

Ész.xen xn'
1026 Budapest' Pasanéti út 83. Titkárság

E- mai I : titka rsag@eszker.eu
Fax 06-1/789-69-43

z.4. Aján|atkérő nem válla| fe|e|ősséget azért, ha egy gazdasági szerep|ő a dokumentációt
nem vá|totba ki (nem kéľte annak megktildését) és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem
adja meg azon e|érhetőségeit me|yekre a kiegészÍtő tájékoztatás megadását várja és ezá|tal
Aján|atkérő nem képes a tájékoztatás cé|személyhez történő megkü|désére (vagy téves, i||etve az
e|járást megindíto felhívás megküldésekor rende|kezésére á||ó címre kü|di meg a tájékoztatásQ.

2.5. A kiegészítő tájékoztatás te|jes tafta|mát hozzáférhetővé ke|| tenni, illetve meg ke|l
küldeni va|amennyi gazdasági szerep|ő részére. A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szerep|ők
azonos feltéte|ek me||ett kapják meg írásban, te|efax útján és e-mai|ben a dokumentáció átvétele
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Vagy a kérdésfe|tevés során fe|tüntetett te|efaxszámra és e.mai| címre. A kiegészítő tajékoztatás
akkor minősĹil kézbesíŁettnek, ha a gazdasági szerep|ő a kiegészítő tájékoztatást akár te|efax,
emai|, vagy akár szemé|yes kézbesítés útján megkapta, vagy szabá|yszerĺÍ éftesítés mellett nem
vette át.

2.6. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek ha|adékta|anul vissza ke||

igazo|niuk. Kérjtik a llszte|t Aján|attevőket hogy a vá|aszok megérkezésérő| a o6-L|789-69-43-as
faxszámra Vagy a titkarsag@eszker.eu e-mai| címre kü|djenek visszaje|zést!

2.7. A gazdasági szerep|ő kizáró|agos fe|előssége, hogy olyan telefax-e|érhetőseget vagy e-
mai| címet adjon meg, ame|y a megküldendő dokumentumok fogadására 24 őrában a|ka|mas.

Ugyancsak a gazdasági szerep|őfele|őssĄ7e, hogy a szeruezeti egysegén belü| a kiegészítő
tájékoztatás időben az arra jogosu|thoz kerü|jön.

3' HEtYszÍNI BEJÁRÁs És roľzutTÁcló

3.1. Ajánlatkérő he|yszíni bejárást tart: 2015. május 

-9:00 
óra ;He|ye: Budapest Főváros VIII.

kerület Józsefuárosi Po|gármesteri Hĺvata| 1082 Budapest Baross u. 63-67. e|őtt
3.2. Konzu|tációt je|en eljárás során nem taft.

4. Az A'ÁNIAToK BENYÚJľÁsA

4.1. Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az e|járást megindíEó fe|hívásban, i||eWe jelen
dokumentációban meghatározott tafta|mi és formai követe|mények maradéktalan
figyelembevéte|éve| és azetőírt kotelező okiratot dokumentumot nyi|atkozatok (a továbbiakban
egytittesen : me||ék|etek) becsatolásáva| kell aján|atát benyújtania.

4.2. Aján|atkérő a dokumentációt - a fe|hÍvással egyidejĹĺ|eg - e|eKronikusan bocsátja az
aján|attevők rende|kezésére. Jelen dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az e|járást
megindító fe|hívásban fog|a|takat ezéń hangsú|yozzut hogy az aján|attéte|i dokumentáciő az
e|járást megindíto felhívássa| együtt keze|endő. Az e|járást megindíto fe|hívás és a dokumentáció
rende|kezéseinek esetleges el|entmondása esetén a fe|hÍvásban szerep|ők az irányadóak.
Ajánlattevő kote|ezettségét képezi - az e|járást megindíto felhÍvás és je|en dokumentáció gondos

áttanu|mányozását kovetően - az ezekben fog|a|t va|amennyi e|őírás, formai követelmény,
kikötés, a beszezés ttlrgyára vonatkozó specifikáció betartása, va|amint a kiegészítő (éftelmező)
tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői vá|aszok figye|embevéte|e. Aján|attevő koteles az eljárást
megindÍtó fe|hÍvasban, a dokumentációban és aján|atkérő á|ta| - a te|jesítésse| kapcso|atban -
szo| gá |tatott m i nden i nformáció pontossá gá ről meggyőződni.

4.3. Az aján|at nem tafta|mazhat beto|dásokat, törléseket és átírásokat az aján|attevő á|ta|

e|követett hibák szükeges korrekcióinak kivételéve|, ame|y esetben ezen korrekciókat az
aján|atot aláír.ó szemé|ynet vagy személyeknek kézjegyĹikke| kell e||átni.

4.4. Az aján|atokat ír.ásban és zártan, a fe|hÍvás á|ta| megje|ölt kapcsolattaftási pontban

megadott címre közvet|enü| vagy postai úton kel| benyújtani az ajánlattételi határidő |ejáftaig. A
postán, futárra| fe|adott, Vagy szemé|yesen kézbesített aján|atokat az aján|atkérő csak akkor
tekinti hataridőn belü| benyújtottnak, ha annak kézhezvéte|ére az ajánlattételi határidő lejáftaig
sor kerü|. Az ajánlat, i||etve az azza| kapcso|atos postai kü|demények elvesztésébő| eredő
kockázat az aján|attevőt terheli.

4.5. Az aján|atok benyújtásának he|ye és határideje:

Ész.Ker Kft. |ebonyo|ító
!026 Budapest' Pasaréti út 83., BBT iľodaház

határideje: 2015.
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4.6. Szemé|yes leadás esetén kérjük' hogy aján|ataikat munkanapokon 9.00-15.00 óra között
adják |e, az aján|attéte|i határidő lejártanak napján 9.00-13.00 óráig!

4.7. Az ajánlatokat aján|atkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az aján|atok taftalma a fe|bontás
időpontjáig senki számára se vá|hasson hozzáférhetővé.

4.8. Ha je|en dokumentáció aján|ott igazo|ás- és nyi|atkozatminta alka|mazását íĘa e|ő, ez
esetben a 4. kötetben ta|álható vonatkozó iratmintát kérjük lehetőseg szerint fe|haszná|ni és
megfelelően kitö|tve az aján|athoz me||éke|ni.
Az ajánlott igazo|ás- és nyi|atkozatminta he|yett annak tafta|milag mindenben megfe|elő más
okirat is melléke|hető (p|. referencia nyilatkozat esetén). Az ajánlattevő fe|e|ősségge| taĺtozik az
ajánlatban közö|t adatok és nyi|atkozatot va|amint a becsato|t igazo|ások, okiratok tafta|mának
vaIodiságáért.

4.9. Az ajánlat e|őkészítésével, összeállítasáva| és benyújtásával, vagY az ajánĺathoz szĹikséges
információk megszezéséve| kapcso|atos mu|asztás következményei aján|attevőt terhelik. Az
aján|at e|készíEésével, benyújtásával és egyébként a kozbeszezési e|járásban va|ó részvéte||el
kapcso|atban fe|merĹilő kö|tségeket az ajánlattevők maguk vise|ik és ezek részben vagy egészben
történő megtérítesére az aján|atkérő nem kötelezhető. Minden o|yan adat, információ beszezése,
- amely aján|atuk etkészítéséhez és a szeződéses kote|ezettségek e|vá||alásához szüksĄ;esek -
saját ko|tségükre és saját fe|e|ősségtikre az Aján|attevők feladata.

4.1o. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtásat követően nem veszi figye|embe aján|attevőnek - a
pontos információk hĺányára hivatkozó - aján|at modosítására vonatkozó kére|mét. Az aján|athoz
sztikséges pontos és egyéfte|mű információk beszezését szo|gálja a je|en dokumentációban
rész|etezett tajékoztatás-kérés |ehetősége. Aján|attevőnek a jogszaba|yi rendelkezések
betartása mellett _ az e|járást megindító fe|hiivásban, a dokumentációban és az ajánlattevők
kérdésire adott vá|aszokban meghatározottaknak megfe|e|ően ke|| az aján|atot e|készítenie.

4.LL. Az aján|atban közölt információk kizáró|ag ezen kozbeszezési eljárás eredményének
megá | lapítása keretében kerü | nek fe| haszná |ásra.

5. xözös ł,rÁľI.nĺrÉrcl

5.1. A közos aján|attevők köte|esek maguk kozÜ| egy, a közbeszezési e|járásban a kozös
aján|attevők nevében eljárni jogosu|t képvise|őt megje|ölni.

5.2. Aján|atkérő KzáĘa a Kbt. 27. s (2) bekezdése a|apján projekttársaság létrehozását,
Ajánlatkérő projekttársaság a|apítását az öná||ó aján|attevők tekintetében ĺs kizárja.

5.3. A közos aján|attevők csoportjának képvise|etében tett minden nyi|atkozatnak
egyéftelműen tafta|maznia ke|| a közos aján|attevők megjelö|ését.

5.4. Aho| a Kbt. az aján|atkérő számára az aján|attevők értesítését íqa e|ő, valamint a
kiegészÍĽő tajékoztatas megadása [Kbt. 45. 5], a hiánypot|ás [Kbt. 67. $], a fe|vi|ágosítás [Kbt.
67. s] és lndoko|ás [Kbt. 69-70.5] kérése esetében az aján|atkérő a közös aján|attevőknek szó|ó
értesítését, tájékoztatását i|letve fe|hiivását a kozos aján|attevők nevében eljárni jogosu|t

képvise|őnek kÜ|di meg.

5.5. Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [Kbt. 59. 5] írja e|ő, a kozös
aján|attevőknek a biztosítékot e|egendő egyszer rende|kezésre bocsátaniuk. Az aján|ati
kötöttségnek bárme|yik közös aján|attevő részéről tortént megsértése [59. 5 (4) bekezdése]
esetén a biztosíték az aján|atkérőt i||eti meg!
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5.6. A közös aján|attevők a szerződés te|jesítesééft az ajánlatkérő fe|é egyetem|egesen
felelnek.

5,7. Ad egY kozos aján|atot benyújtó gazdasági szerep|ő(k) személyében az ajánlattéte|i
határidő |ejárta után vá|tozás nem kovetkezhet be.

5.8. Ha egy gazdasági szerep|ő a közbeszezés értékének huszonöt százalékát megha|adó
mértékben fog kozvetlenü| részt venni a szerződés . részaján|at-téte|i lehetőség biztosítása
esetén egy részre vonatkozó szerzffiés - te|jesítésében, akkor nem |ehet a|vá||a|kozónak
minősíteni, hanem az aján|atban és a szerződés te|jesíiLése során kozös aján|attevőként ke|l, hogy
szerepe|jen. Egy gazdasági szerep|őnek a szerződés te|jesÍtésében való részvéte|e arányát az
határozza meg, hogy milyen arányban részesti| a beszeĺzés tárgyának á|talános forga|mi adó
né| kü l számított e| |enértékéből.

5.9. Amennyiben több gazdasági szereplő kozösen tesz aján|atot a közbeszezési e|járásban,
akkor az aján|athoz csato|niuk kel| az erre vonatkozó megállapodást.
A közös aján|attevők megá|lapodásának tafta|maznia kel|:
- a je|en közbeszezési e|járásban közös aján|attevők nevében e|járni (továbbá
ka pcso|atüa fta sra ) jogosu |t képvise|ő szervezet meg nevezését;
- a szerződés teljesítésééft egyetem|eges fe|e|ősségvá||a|ást minden tag részérő|;
- ajánlatban vá||aIt köte|ezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a
vezető között;
- a szám|ázás rendjét.

6. łrÁľl.łľr xöľöľrsÉc

Az aján|ati kotöttseg időtartama: 60 nap (az aján|attételi határidő |ejáftató| számíwa).

7. AzA'ÁNLAToKFELBoNľÁsł

7.,'.pE. aján|atokat taftalmazó iratok fe|bontásának he|ye és ideje:

Ész.Ker Kft. lebonyo!Ító
1026 Budapest Pasanáti út 83., BBT irodaház, tárgya|ő

ideje: 2015........

7.2. Az aján|atok fe|bontásánál csak az aján|atkérő, az aján|attevőt va|amint az álta|uk
meghÍvott szemé|yet továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesti|ő ajánlatkérő esetében
- a kü|on jogszabályban meghatározott szeruek képviselői, valamint szemé|yek |ehetnek jelen.

8. Az A'ÁNIAToK ELBÍRÁLASA

8.1. Az Aján|attevők csak forintban (HUF) tehetnek aján|atot és a szerződéskotés va|utaneme
is csak ez lehet.

8.2. Az ajánlatok e|bír.á|ása során az ajánlatkérőnek meg ke|| vizsgá|nĺa, hogy az ajánlatok
megfe|e|nek-e az e|járást megindító felhÍvásban, a dokumentációban, va|amint a jogszabá|yokban
meghatá rozott fe|téte|eknek.

8.3. Az ajánlatkérő köte|es megá||apítani, hogy mely ajánlatok éruénytelenet és hogy Van-e
o|yan aján|attevő, akit az e|járásbo| ki ke|| zárni. Ae, aján|atok téte|es átvizsgá|ása során
megá||apításra kerülnek az ajánlatok esetleges éruényte|enítésére vagy az aján|attevő kizárására
okot adó körülmények.

-L7-



8.4' Az érvényes aján|atokat az e|járást megindíto fe|hívásban meghatározott éftéke|ési
szempont a|apján, va|amint a Kbt. 7I-73. $-okban, az eljárást megindíto felhívásban, továbbá a
je|en dokumentációban fog|a|takra tekintette| ke|| éftéke|ni.

8.5. Az aján|atkérő az ajánlatokat a |ehető legrövidebb időn be|ri| koteles e|bír.á|ni, az e|bírá|ást
olyan időtaľtam a|att ke|| e|végeznie, hogy az ajánlattevőknek az e|járást lezárő döntésrő| va|ó
éŕesítésére az aján|ati kötöttség fenná||ása alatt sor kerti|jön.

8.6. Az ajánlatkérő indoko|t esetben az aján|ati kotöttség |eiáftának időpontát mege|őzően
fe|kérheti az ajánlattevőket aján|ataiknak meghatározott időpontig tofténő további fenntaftására,
az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem ha|adhatja meg az ajánlati kötöttség lejártanak
eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajénlatkérő á|tal
megadott határidőben nem nyilatkozit úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az
ajánlatkéľő álta| megjelött időpontig fenntaÉja. Amennyiben va|ame|yik ajánlattevő
ajánlatát nem taĺtja fenn, az ajánlati kötottség |ejáĺtanak eredeti időpontját követően az e|járás
további részében az éftékelés során aján|atát figye|men kÍvü| ke|| hagyni.

8.7. Az ajánlatkérő köteles az osszes aján|attevő számára azonos feltéte|ekke| biztosítani a
hiánypót|ás |ehetőségét, va|amint az aján|atokban ta|á|ható, nem egyéfte|mű kije|entéset
nyi|atkozatot igazo|ások tafta|mának tisztázása érdekében az aján|attevőKő| fe|vĺ|ágosítást kérni.
A hiánypot|ás és fe|vi|ágosítas kérésre vonatkozó szabá|yokat a Kbt. 67. $-a taŕa|mazza.
Ajánlatkérő nem rende| el újabb hiánypot|ást ha aján|attevő a hiánypót|ása során korábban nem
szereplő gazdasági szerep|őt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintette| |enne
szükséges az újabb hiánypót|ás.

8.8. Mĺndaddig, amíg bárme|y ajánlattevő számára hiánypótlásra Vagy felvilágosítás nyújtasára
határidő van folyamatban, az aján|attevő póto|hat o|yan hiányokat, ame|yekre néane az
aján|atkérő nem hívta fe| hiánypótlásra.

8.9' Az aján|atkérő az éftéke|és szempontjából |ényeges ajánlati e|emek tarta|mát megalapozó
adatokat, va|amint indoko|ást köteles ír.ásban kérni és errő| a kérésrő| a többi aján|attevőt
egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az aján|at a megkötni teĺvezett szerződés tárgyára figye|emme|
aránytalanu| a|acsony árat tafta|maz bárme|y o|yan, az el|enszo|gáltatasra vonatkozó összę
tekintetében, ame|y öná||oan éĺtéke|ésre kerü|.

Az ár arányta|anu| alacsony vo|tának megíté|ésekor az aján|atkérő korábbi tapaszta|ataira,
a kozbeszezést mege|őzően végzett piaďelmérés eredményére Vagy a közbeszezést
mege|őzően a becstjlt érték meghatározásához felhaszná|t egyéb adatokra ke|| figye|emme| |enni.

Koteles az aján|atkérő a fentieket alka|mazni kü|onösen akkor, ha az aján|atban fogla|t - az (1)

bekezdés szerinti - e||enszolgá|tatás több mint h,Úsz száza|ékka| eltér a kózbeszerzés - az
ellenszo|gá|tatás öná||óan éľtéke|ésre kerü|ő va|ame|y eleme esetén az adott e|emre eső - a 18. $
(2) bekezdésének a|kalmazása né|kü| számított becsü|t értékétő|.

Az irreá|is aján|ati e|em (e||enszo|gáltatás) miatti indoko|ás kérés szabá|yait a Kbt. 69. 5-a
tarta|mazza. Továbbá a306l20IL 8/A. s e) p,z (1) bekezdésen kÍvü|i esetekben az aján|atkérő a
Kbt. 69. s (1) bekezdése szerinti indokolás kérése keretében köte|es arra vonatkozóan is
tajékoztatást kérni, hogy az aránytalanu| a|acsony árat benyújtó aján|attevő ajánlatáb,an milyen
összegű rezsióradfi;-al számo|t, és a rezsióradff kiszámításakor egyes - az Epkiv.-ben
meghatározottak szerint az építoipari minimá|is rezsióradíj elemeit képező - kö|tsegeket mi|yen
összegge| és módon vett figye|embe. Az aján|atkérő az aján|attevő á|ta| nyújtott indoko|ás
gazdasági ésszeríĺsĄ;ge| va|ó összeegyeztethetőségének vizsgá|ata során figye|embe veszi az
Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság aján|ása a|apján az építesĹigyéft fe|e|ős miniszter
rende|etében megállapított minimális építőĺpari rezsióradff méftékét, és amennyiben az
ajántatban a|ka|mazott rezsióradff anná| alacsonyabb, kü|önos figye|emme| vizsgálja a Kbt. 69. 5
(6) bekezdése szerinti körĹi|mény fenná||ását.
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Amennyiben az ajánlati ár mega|apozottságáró| szó|ő döntés meghozata|ához az
szĹikséges, az aján|atkérő összehason|ítás céljábó| a többi ajánlattevőtő| is kérhet be
meghatározott aján|ati e|emeket mega|apozó adatokat.

8.1o. Ha az aján|atnak az értéke|ési részszempontok szerinti va|ame|yik tafta|mi eleme
|ehetet|ennek vagy tti|zottan magas vagy a|acsony mértékűnet i||etve kiriivóan arányta|annak
éľtékelt köte|ezettségvá||a|ást taftalmaz, az aján|atkérő az érintett aján|ati e|emekre vonatkozó
adatokat va|amint indoko|ást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésrőĺ a tobbi
ajánlattevőt egyidejű|eg, í.ásban éftesítenie ke||.

Az aján|atkérő az indokolás és a rende|kezésére á||ó iratok a|apján koteles meggyőz&ni
az aján|ati e|emek mega|apozottságáról, te|jesíthetőségérő|, ennek során az aján|attevőtő| írásban
tajékoztatást kérhet a vitatott aján|ati e|emekre vonatkozóan.

Az ajántatkérő köte|es éruénytelennek nyi|vánítani az ajánlatot ha nem tartja
e|fogadhatónak és a gazdasági ésszerűségge| összeegyeztethetőnek az lndoko|ást.

9. łzÉnvÉľYEsA'ÁNLAToxÉnľÉxELÉsE

Az aján|atok értéke|ési szempontja: legalacsonyabb iisszegíĺ e|lenszolgá|tatás

Lega|acsonyabb összegű e||enszolgá|tatás (a Kbt. 7L. s e) bekezdése a) pontja szerint).
A |ega|acsonyabb osszegĹĺ e||enszo|gáltatas értéke|ési szemponton belü| az Aján|atkérő a nettó
ajánlati árakat veti ossze és a Kbt. szabályai szerint a |ege|őnyösebbet (lega|acsonyabbat)
preferálja.
A nettó árakat úgy ke|l megadni, hogy azok tarta|mazzanak minden járu|ékos kö|tséget
fÜgget|enü| azok formájátó| és forrásátó|, p|. VAM, kÜlönböző dffak és i||etéket stb.

Az ajánlatok kido|gozásakor vegyék figye|embe, hogy az ajánlati árnak te|jes körűnek kell |ennie,
vagyis magában ke|| fogla|nia vaĺamennyi aján|attevői kifi zetési igényt.
Az Aján|attevők csak forintban (HUF) tehetnek aján|atot és a szeĺződéskötés valutaneme is csak
ez lehet.

Ajánlatkérő nem fogad el irreá|is Vagy nem te|jesíthető vagy nem éruényesíthető megaján|ásokat.

10. EREDMÉNYHIRDETÉą összEcązÉs 
^złrÁľuľoK 

ELBÍRÁLAsÁnól

10.1. Az aján|atkérő köte|es az aján|attevőt ír.ásban tájékoztatni az e|járás eredményérő|, az
e|járás eredményte|enségéről, az ajánlattevő Kzárásárő|, a szerződés te|jesítésére va|ó
aIkalmat|anságának megá||apítasáró|, aján|atának egyéb okbol töńént érvénytelenné
nyi|vánításáról, va|amint ezek rész|etes indokáró|, az errő| hozott döntést követően a lehető
|eghamarabb, de legkésőbb három munkanapon be|Ü|.

11. EtőzETEsvITARENDtzÉs

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

benyújtani:

Ész-rrn xn
1026 Budapest Pasaréti út 83. Titkárság

E.mai| : titkaľsag@eszker.eu
Farc O6-1/789-69-43

L2. A szERzőoÉs uecxörÉse És reursÍľÉse

Lz.L, Eredményes kozbeszezési eljárás alapján a szeződést a nyertes szeĺvezette| (szemé|lyel)
- közös aján|attéte| esetén a nyeftes szeĺvezetekkel (személyekke|) . ke|| írásban megkötni a
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közbeszeaési e|járásban közo|t vegleges fe|téte|et szeződésteruezet és aján|at taftalmának
megfelelően.

l2.2. A szerződésnek tafta|maznia ke|| - az e|járás során a|kalmazott éľtéke|ési szempontra
tekintette| - a nyertes aján|at azon e|emeit ame|yek éľtéke|ésre kerü|tek.

l2.3. Az aján|atok e|bírrálásáró| szó|ó írrásbeli osszegezésnek az aján|attevők részére töľtént
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második |egkedvezőbb ajánlatot (ha aján|atkérő
hirdetett második he|yezettet) tett aján|attevő ajánlati kotottsége további hatvan nappa|
meghosszabbodik.

Ĺ2.4. Az aján|atkérő kote|es szezó1déses fe|téte|ként e|őírni, hogy:
o a nyertes ajánlattevő nem fizet, i||etve számo| e| a szerződés te|jesíteséve| osszefüggésben
olyan ko|tségeket, me|yek az 56. $ (1) bekezdés k) pontja szerinti fe|téte|eknek nem megfe|e|ő
társaság tekintetében merü|nek fe|, és me|yek a nyeftes ajánlattevő adókote|es jövedelmének
csökkentésére alkaImasa k;
. a szerződés te|jesítésének te|jes időtartama a|att tu|ajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és az a|ábbiakban részletezett tigy|etekrő| az aján|atkérőt
ha|adélca|anu| értesÍti.

12.5. Az ajánlatkérőként szerződő fé|jogosu|t és egyben köteles a szerződést fe|mondani - ha
szükéges o|yan határidővel, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szeződéssel érintett feladata
e||átásáról gondoskodni tudjon - ha:
- a nyeftes aján|attevőben koałetetten Vagy közvet|enti| 21o/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y olyan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes szervezet
ame|y tekintetében fenná|| az 56. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott va|ame|y fe|téte|.
- a nyeftes aján|attevő közvetetten Vagy közvet|enül 2\o/o-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|yben Vagy szemé|yes joga szerint jogképes
szeruezetben, amely tekintetében fenná|| az 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
va|ame|y feltéte|'
Je|en pontban em|íEett fe|mondás esetén a nyeĺtes aján|attevő a szerződés megszűnése előtt
már teljesíEett szo|gá|tatás szeződésszerű pénzbe|i e||enértékére jogosu|t.

12.6. A kü|földi adói||etőségű nyeftes ajánlattevő kote|es a szerződéshez arra vonatkozó
meghata|mazást csato|ni, hogy az i||etősége szerinti adóhatóságtó| a magyar adóhatóság
kozvet|enü| beszerezhet a nyeľtes aján|attevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegé|y
igénybevétele né|kül.

t2,7. A kozbeszeaési szerződést a közbeszerzési eljárás a|apján nyertes aján|attevőként
szeződő félnelę illetve közösen aján|atot tevőknet Vagy - ha az aján|atkérő gazdá|kodó
szeruezet |étrehozásának köte|ezettségét e|őírta vagy azt' |ehetővé tette - a nyeftes ajánlattevő
(aján|attevők) kizáró|agos részesedésével |étrehozott gazdá|kodó szeruezetnek (a továbbiakban:
projekttá rsaság) ke| | teljesÍĽenie.

12.8. Az aján|attevőként szezó1dő fé| te|jesítesében köte|es közremíĺködni az o|yan a|válla|kozó
és szakember, ame|y a kozbeszezési e|járásban részt vett az aján|attevő a|ka|masságának
igazo|ásaban' Az ajánlattevő kote|es az ajánlatkérőnek a te|jesítés során minden olyan - akár a
korábban megjelolt alvá||a|kozó he|yett igénybe venni kívánt - alvá||alkozó bevonását beje|entenĺ,
ame|yet az ajánlatában nem nevezett meg és a beje|entésse| együtt nyilatkoznia ke|| arró| is,
hogy az á|ta|a igénybe venni kÍvánt alvál|a|kozó nem áll a kizáró okok hatá|ya a|att.

13. ĺisÉronn,ÍiĄsT NYÚJTó szERvEzETEK

13.1. Építesi beruházás esetében az ajánlatkérő etőírhatja, hogy az aján|attevő tájékozodjon
az adőzásra, a környezeWéde|emre, az qészségvá1elemre és a fogyatékossággal é|ők
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esélyegyen|őségére, va|amint koteles e|őírni, hogy tájékozodjon a munkavál|a|ók véde|mére és
a munkafe|tételekre vonatkozó o|yan köte|ezettségekrő|, ame|yeknek a te|jesítés he|yén és a
szerződés te|jesítése során meg kell fe|e|ni' A tájékoztatást az i||etékes szeruek ingyenesen
teszik e|érhetővé.

í'3.2. Aján|atkérő az a|ábbiak szerint adja meg azon szeruezeteknek (hatóságoknak) a nevét
és címét (e|érhetősegét), ame|yeKő| az aján|attevő megfele|ő tájékozt'atást kaphat:

Adózás:
Nemzeti Adó- és Vámhivata! (NAĐ
Közép.magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság
Kelet-buda pesti Adói gazgatósága
1144 Budapest Gvadányĺ u. 69.
Telefonszám: 06 1 467 6100
Kék szám (mobi|hálózatbo| is hívható): 06-40142-42-42

Környezetvéde|em:
Közép.Duna.völgyi Környezetvéde|mi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyetőség
Cím: Lo72 Budapest Nagydiófa u. 10-12.
Postacím: L447 Budapest ff.:541.
Te|efonszám: 06 1 478 44oo
Te|efaxszám: 06 1 478 4520
Honlap: http://kdvkM.zoldhatosag.hu/

Egészségvédelem:
ANTsz Budapest vlil..IX. Kerĺileti Intézete
Cím: 1084 Budapest Nagyfuvaros u. 18.
Te|efonszám: 06 1 3Ĺ3 5o4f
Te|efaxszám: 06 1 313 9894

Fogyatékossagga! é!ők esélyegyen!ősége:
Emberi Erőforrások M i nisztéri uma
Cím: 1054 Budapest Akadémia u. 3.
KözpontiTelefonszám: 06 1 795 t?00
Emai | : i nfo@emmi. gov. hu; ugyfelszolga lat@emmi. gov. h u

Emberi Elóforrások Minisztériuma, TársadalmiFe|zárkőzáséľt Felelős Át|amtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Emaĺl : tarsadaImifelzarkozas@emmi.gov. hu

M u n kavá l la lók védet me és a m u nkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek:
Nemzeti Munkaĺigyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaĺigyi lgazgatóság:
Cím: 1106 Budapest. Fehér út 10.
Ingyenes (zö|d) szám: 06-80-204-292, honlap: ommf.gov. hu

Buda pest Fővá ros Kormányh ivata l M unkavédel mi és M unkaĺigyi Szakigazgatási
Szervének M unkavédelmi Felügyelősége és Budapest Fővárosi Kormányhivatal
Munkavédelmi és MunkaÜgyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügye|ősége
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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(a továbbiakban: Vá||a|kozó) között az

Előzmények
Megrende|ő a 2011. évi CVI[. töruény (továbbiakban: Kbt.) ilI. része a|apján nemzeti e|járásrend
szerinti hirdetmény és tárgya|ás nélktj|i e|járást fo|ytatott le ,,Enelgiaracĺonalizálás
ilízsefuárosfun prcjelrthez kapmlódlí kíilső nyíIászáník javítiási munkái uállalkozlÍi
szerződés kerctében''e| nevezésseĺ.
Az e|járásban nem |ehetett részaján|atot tenni.
Az e|járás nyeľtese a Vállalkozó |ett, akive| Megrende|ő - a Kbt. rende|kezéseinek megfele|ően .
az alábbi szeződést koti.
Fe|ek rĘzítit hogy a Megrende|ő a 20t3. évi V. törvény 8:1.5 (1) 7.) pontja a|apján szeĺz&ő
hatóságnak minősti|.

L. Aszerződés táľgya
1. Megrende|ő megrende|i, Vá||a|kozó pedig e|vá||a|ja a fent megje|o|t közbeszerzési eljárás
vonatkozásában a kozbeszezési műszaki |eír.ásban rĘzített kivite|ezési fe|adatok e||átását
eredményfele|őssé99e|. A teljesítés he|ye e és hrsz-a:
Budapest Főváros VIII. került Józsefuárosi Po|gármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-
67., hrsz; 35235)

2. Vá||a|kozó fe|adata a közbeszezési műszaki |eír.ás, az árazat|an koltségvetés, a hatáĺyos
jogszabá|yok, a szabványok és szakmai szolcványoknak megfe|e|ően a munká|atok te|jes
körű megva|ósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján |étĘövő eredmény a
rende|tetésszerű haszná|atra alka|mas, továbbá a műszaki |eírásban meghatározottak
szerinti műszaki adatoknak megfelelő |egyen.

3. Vá|laIkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köte|es elvégezni.

Vá||a|kozó a munkavégzés során csak éruényes a|ka|massági bizonyítvánnyal

rendelkező, hiány, és hibamentes, a jogszabá|yoknat szabványoknak mindenben

megfele|ő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fe|. A hiány-, és

hibamentes munká|atokként Megrendelő a jogszabá|yoknat szakmai szokásoknak,

szabványoknak is megfe|e|ő, hiány-, és hibamentességet értĺ.

4. A beépített anyagok, szerkezetek minősegét igazo|ő dokumentumokat a Váĺla|kozó az
építesi tevékenység során a Megrende|ő képviselőjének köte|es bemutatni és az átadás átvéte|i
e|járás során átadni.
5. Felek megállapodnak abban, hogy a Vá||alkozó a kivite|ezés vonatkozásában akkor
te|jesít hibát|anu|, ha a megvalósu|t eredmény kie|egíti az aza| kapcsolatban, a
jogszabályokban, a kozbeszezési e|járás iratanyagában, továbbá a je|en szezó1désben
megfoga|mazott va|amennyi kovete|ményt és aIkaImas a rende|tetésszerű használatra.
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6. Vál|a|kozó jogosu|t a|vá||a|kozó(k) (kozreműkodők) igénybevéte|ére' Az a|vál|alkozó

igénybevételéná á rot. és a je|en szeĺzffiés megkötéséhez vezető kozbeszerzési e|járás
rénde|kezései irányadóak. Aa. a|vá||a|kozókka| kötott szerződésekre a Kbt. továbbá a 306lf0tt,
(XII. 23. ) Korm. rende|et szabá|y ai éftelemszerűen i rá nyadóa k.

7. A Vá|la|koző az igénybe vett a|vá||a|kozóéĺt (közreműkodőért) úgy fe|el, mintha az
alvá||a|kozói (közreműkodői) á|ta| végzett munkákat saját maga végezte vo|na e|. A
jogosulat|anul igénybe vett a|vál|alkozók vonatkozásában azon hátrányos kovetkezményekéft is
fele|, ami ezen a|vá||a|kozók (közreműkodők) ioénybevétele nélkti| nem kovetkeztek volna be.

8. Fe|ek rĘzítit hogy a szerződés tárgyát jogilag oszthatatlannak minősítik.

2. Vál|a|kozői dijés annak megfizetése
1. Vá|la|kozó a szerz&és te|jesíEéséft vállalkozói dijra jogosu|t.

ft+Áfa, azaz
i:.. .1.... ::]:::* ::'",ffii"Ái:
3. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a fenti díj átalánydff, ame|ynek jogi természetével
tisztában vannak. vá||a|kozó ez alapján további fizetési igényt Megrendelőve| szemben semmiféle
jogcímen nem támaszthat kivéve a késedelmi kamatot.
4._ Fe|ek rĘzítik, hogy a fenti vá|la|kozói dÚ tartalékkeretet nem tafta|maz, továbbá hogy
je|en szerz&é{ rende|kezései vonatkozásában a Fe|ek tarta|ékkeret jogintézményét nem

aIkaImazzák.
5. n ĺłfa méľtékére, e|számo|ására a mindenkor hatá|yos Ára töruény rende|kezései az

irányadóak.
6. Az átalánydíj a Megrende|ő á|ta| szo|gá|tatott árazat|an ko|tségvetés a|apján a Vá||a|kozó

koltségvetése alapján került meghatározása.
7. - 

Megrendelő tobbletmunka-fizetési igényt nem fogad e|, tzze| kapcso|atban Vá||a|kozó -
mint a szěrződés tárgyáva| kapcso|atban kellő szakéfte|emmel rende|kező jogi szemé|y - je|en

szerzffiés atáír.ásáva| kije|enti, hogy a közbeszerzési e|járás a|att te|jes méŕékben megismefte az

e|végzendő fe|adatot éś annak körĹi|ményeit, így kije|enti, hogy az á|ta|a megaján|ott vá||alkozói

dfi vlhmennyi fe|téte| kielégÍtéséhez sztiKĄ;es munkára (anyagra, berendezési és fe|szere|ési

tárgyra, stb.) fedezetet nyúj' í9y több|etmunka fizetési igényérő|jelen szeződésse| fe|téte| né|kül

és Ýisszavonhatat|anul temond, me|y kiterjed a Ptk. 6:245.$ 5 (1) bek uto|só mondatában foglalt
koltsegigényre is. Kije|enti, hogy az ár-, árto|yamvá|tozásokka|, továbbá banki, adózási kondíciók
vátozásávai kapcsolatos kockázatokat fe|méfte, és arra a vá||alkozói dff teljes mértékben

fedezetet nyújt. Pótmunka esetén a felek a Kbt. rendelkezési szerint járnak e| azza|, hogy
pótmunkára- ćsak a közbeszezési műszaki leír.ás és me|lék|eteiben nem szerep|ő, az
aján|attéte|kor az aján|attevőtő|, mint hasonló tevékenységet üz|etszeríien végző gazdasági

szereplőtő| e|várható gondossaggal e|őre nem |átható okból kerü|het sor.

8. Megrende|ő a kifizetés során az adőzás rendjérő| sző|ő 2oo3. évi XCil. töruény 36/A. s.
ában fog|altakat te|jes körben a|ka|mazza.
9. Á megva|óďtás pénztigyi fedezetét a Megrendelő saját forrásbo| biztosítja.
10. A szezó,dést megelőző aján|attéte|, továbbá a szerződés, a kifizetések pénzneme: HUF.

11. Megrendelő elő|eget nem biztosít.
Lz. Megrende|ő a részszám|ázást nem biztosítja.
13. Szám|a kiá||ítasára a megvalósu|t teljesítes esetén, sikeres műszaki átadás-áWéte|t és

teljesítésigazo|ást követően van |ehetőség.
t4. A vá|lalkozói díj átuta|ássa|, forintban (HUF) kerü| te|jesÍtésre az a|ábbiak szerint:
. a|vá|lalkozó igénybevéte|ének hiánya esetén a Kbt. 130. 5 (1X3) és (6) továbbá a 2013.

éviV. toľvény 6:130.$ (1) bekezdése szerint;
. alvá||a|kozó igénybevéte|e esetén a 306l20LL. (XII.23.) Korm. rende|et 14. g (1)-(3)

bekezdései szerint.
15. A szám|a befogadásának fe|téte|e a te|jesítésigazo|ás meg|éte.

1l..'....1 ::ľ:ľ:*i:: 
'Jsj'ĺŤ:,'u 

- me|y a szám|a kotelező mel|éklete
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L7. Késede|mes fizetés esetén Megrende|ő, mint szerződő hatóság köte|es a 2013. évi V.
töruény 6:155.$ szerinti késede|mi kamatot és kö|tségáta|ányt megfizetni.
18. A szám|át a hatá|yos jogszabá|yok és jelen szerződés szerint ke|| kiá||ítani. Csak a
fentieknek megfe|elő szá m |a keletkeztet fizetési kötelezettséget.

3. Szerződési biztosítékok
1. Vál|alkozó késede|mi kötbér megfizetésére köte|es, ha oĺyan okbó|, amiéft fe|e|ős a
szeződésben rĘzített te|jesítési határidőt e|mulasĄa. A késedelmi kötber méĺtéke 80.000
Ft/nap, minden megkezdett naptári napra.
2. Vállalkozó meghiúsu|ási kötbér megfizetésére kote|es, amennyiben a je|en szerzffiés
te|jesítése bárme|y okbó| meghiúsul és ezen okokéft fe|elős. A meghiúsu|ási kotbér méftéke a
nettó vá||alkozői díj 30 o/o-a.

3. A Megrende|ő az esetleges kötbér igényét ír.ásbe|i fe|szó|ítas útján éruényesíti, me|ynek a
Válla|kozó köte|es 8 naptári napon be|ü| maradélGalanu| eleget tenni. Amennyiben a Vál|a|kozó a
fenti irat kézhealéte|ét kovető 3 napon be|üĺ magát érdemi indoko|ássa| és azt a|átámasztó
bizonyítékokka| nem menti ki, akkor a kötbér e|ismeĺtnek tekintendő. A Kbt-ben fog|a|t

beszámítási feltéte|ek t130.s (6) bek.] teljesü|ésekor a kotbér a vá||a|kozói szám|ába
beszámítható.
4. Vá||a|kozó a szerződés hibát|an te|jesÍtésének biztosÍ|ására valamennyi beépített do|og i||.

e|végzett munka vonatkozásában a te|jesÍĽés napjátó| számított 36 hónap á|ta|ános jótá||ást vá||a|.

Vá||alkozó jótál|ási köte|ezettsége _ az érintett hĺbával kapcso|atban - megszűnit ha a hiba a
te|jesítést követően ke|etkezett, kĹi|önösen ha :

- rende|tetésel|enes vagy szakszerűt|en haszná|at
- szándékos rongá|ás vagy erőszakos behatás,
- e|emicsapás,
- szal<szeríjt|en szere|ő vagy javíto je||egű beavatkozás,
- a szükséges karbantartás hiánya

miatt kovetkezett be.
5. Vá||a|kozó a jótá||ási köte|ezettsége a|att a hiba beje|entésétő| számított 10. napon be|ü|

köteles a javÍtást e|kezdeni és megfe|e|ő szemé|yi á||ománnya| annak befejezéséig fo|yamatosan
munkát végezni. A hiba kĺjavításának vegső hatarideje a bejelentést követő 20. nap, aza|, hogy
amennyiben egyértelmíj, hogY a hiba k.ljavítása a fenti időtartamon beltjl nem va|ósítható meg,
akkor a felek egyeztetnek annak hataridejérő|.
6. A jótá||ási köte|ezettség nem érinti a Megrende|őt megi||ető ke||ékszavatossági jogokat, és
azok éruényesíthetősegét.
7. Vállalkozó teljes kártéríĽési köte|ezettséget vá||a|je|en szezó1désse| kapcsolatosan mindazon
károkért, amiéft fele|ős, ide értve kti|onösen a munkaterü|et nem megfe|e|ő e|kerítése, őrzé*',
Vagy azon az építoanyagok eszkozok nem megfe|elő tárolása miatt harmadik fé|re kár háram|ó
károkéft is.

4. Te|jesítési határidő

1. Szerződő felek je|en szerződés Vát|a|kozó á|ta|i végső teljesítési határideje a jelen szerzffiés
hatálybalépesét kovető 40 naptári nap. Fe|ek rögzÍtit hogy a fenti határidő ún. szigorú (fix)
határidő, melynek Vá||a|kozó á|ta|i e|mu|asztása a Megrendelő érdekmú|ásat, minden további
intézkedés és ok né|kü|, önmagában megaĺapozza.
2. Minden, a szeződés te|jesítesét akadá|yozó, el nem hárítható kÜ|ső körÜ|mény (vis maior) a
befejezési hataridő modosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármi|yen munkaszeruezési
(több munkavállaló alkalmazása, munkaszeruezés megvá|toztatása, stb.) e|járássa| mego|dható
|ett vo|na a határidő betartása. A határidő modosu|ásához az ok (és annak fenná||ásának
időtartama) építési nap|óba va|ó bejegyzése és a Megrendelő műszaki e||enőrének jóváhagyása

szüKéges. Vá||a|kozó kije|enti, hogy a rende|kezésére á||ó teljesÍĽési időszak - figye|embe véve az
évszakokka| kapcso|atban fe|merülő munkavégzést á|ta|ában akadá|yozó körtilményeket is -
e|égséges a szerződés határidőben töfténő hiány és hibamentes teljesítésére.
3. Nem eredményezi a te|jesítési hataridő modosulását az elhárítható, i||etve a Vál|a|kozó á|ta|

ke||ő gondossággaĺ e|őre |átható okok miatt bekövetkezett késede|em.
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4. Vál|a|kozó kije|enti, hogy tisztában Van azza|, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező
fe|építmény közcélokat szo|gá|, í9y fenti határidőben és taftalomma|, va|amint minőségben va|ó
átadása a Megrende|ő kt]lonösen fontos érdeke.

5. A munkaterÜlet átadása, munkavégzés
1. A munkaterületet a Megrende|ő a szerz&ést kotést kovető munkanapon adja át a
Vá||a|kozónak. Fe|ek kifejezetten rogzítit hogy Vá||a|kozónak kü|önös gondot ke|| fordítanĺ a
munkaterü|et elkerÍtésérę és az építőanyagok eszközok megfe|e|ő e|he|yezésére, a munkaterü|et
őrzésére.
2. Vá||alkozó az építési nap|ót a Ĺ9Ll2009. (IX.15') Korm. r. szerint vezeti.
3. Felek megállapítját hogy az átadás-átvételvonatkozásában a munkaterti|et megfe|elő, ha a
munkavégzés he|yére azanyag szá||ítása gépi vagy kézi erőve| megoldható és a munkavégzés a
tényleges munkavĄ7zés he|yén megkezdhető.
4. Fe|ek rĘzítit hogy a munkavégzést fo|yamatosan mĹÍködő intézmény épületén ke|| végezni,
így Vá|lalkozó köte|es a tevékenysegét úgy szeruezni vagy vĄtrezni, hogy az az igénybevéte|t a
lehető |egkisebb méftékben kor|átozza, az igénybevevők egészségét, testi épségét ne
veszélyeztesse.
5. Vá||alkozó koteles azt biztosÍbni, hogy a munkavégzés tárgynapi befejezésekor minden
ab|a|Vab|aknyí|ás ńzárt ab|akka| e||átott á||apotban |egyen. Vállalkozó fe|e| mindazon károkéft,
mely ennek e|mulasztása miatt a Megrende|őt vagy harmadik szemé|yt éri.
6. Megrende|ő a he|yszínen torténő kivite|ezéshez szükséges méftékű energiaigényét -
ellenéfték né|kü| - biztosÍEja.
7. A Po|gármesteri Hivata| épü|etét érintő kivitelezés ütemezését egyeztetni és engedé|yeztetni
szükséges a Hivatal vezetéséve|. Az ablakok cseréje, felújítasa esetén, az irodahe|yiségeken be|ü|i

munkavégzést jelent í9y egyes esetekben a héwégi munkav{7zés biztosíitása is szĹikséges |ehet.

8. A Váĺlalkozó az intézmény műkodési fe|téte|ei és az egyéb rendelkezések figyelembe
véte|ével végezhet hétvégén is munkát, azonban a hétvégi munkavĄ7zés esetén e|őre a
megrende|ő kapcso|at tartójának. |eadott (|ega|ább 1 nappa| e|őre |eadott) névsorban szerep|ő

szemé|yek tartózkodhatnak a munkaterti|eten. A munkaidőn kÍvü|i és a hétvégi munkavégzés
során a jegwő engedé|ye sztikĄ;es.
9. A munkaterÜ|et átadását követően a szemé|y-, Vagyon-' és munkabĺztonságró|, a
környezetváJe|mi szabályok betartasaró| a Vá||alkozó köte|es gondoskodni. Vá||a|kozó fe|e| a
Megrendelő i|l. harmadĺk személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, é|etében, testi
épségében i||. egészségében a neki felróható modon ke|etkezett hiányokéft, il|. károsodásokéft.
10. Vá||alkozó - a fentiekre figye|emme| - tudomásu| veszi, hogy a munkaterü|etet nem

kizáró|agosa n haszná|ja.
11. Vá||alkozó kote|es a munkaterü|etet megfele|ően elkeríteni. A munkaterü|et e|kerítéséve|,
őrzésével kapcso|atos koltség a Válla|kozót terhelik az esetleges köztertilet haszná|ati df
megfizetéséve| együtt. A Válla|kozó i|yen jogcímeken sem éruényesíthet a vá||a|kozói dffon fe|ti|i

további kifizetést.
Ĺ2. Vá||a|kozó köte|es a ke|etkezett hu||adékot a jogszabályoknak megfe|elően gyűjteni, és
hivata|os hulladék|erakó-he|yre szá||ítani, valamint ezt a Megrende|ő fe|é megfe|e|ően igazo|ni.

13. Az e|takarásra kerü|ő munkarészek e|takarása e|őtt a míÍszaki el|enőft közvet|enü|, i||. az
építesi nap|ón keresztü| |ega|ább 1 hétte| korábban éĺtesíbnie ke|| a Vá||a|kozónak. Ennek
e|mu|asztása esetén a Megrende|ő követe|heti, hogy tárják fel az e|takart munkarészeket,
me|ynek kö|tségei a Vá||alkozót terhelik.
L4. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben a Megrende|ő cé|szerűt|en Vagy
szakszerűt|en utasítást ad, a Vál|a|kozó köteles őt erre figye|meztetni. Ha a Megrende|ő a
figyelmeztetés e||enére utasítását fenntartja, a Vál|a|kozó a szerződéstől elállhat Vagy a fe|adatot
a Megrendelő utasítasai szerint, a Megrende|ő kockázatára e||áthatja. A Vá||a|kozó köteles
megtagadni az utasítás te|jesítését, ha annak végrehajtása jogszabá|y vagy hatósági határozat
megséĺtéséhez vezetne , vagY veszé|yeztetné mások szemé|yét vagy Vagyonát. A fe|mondási vagy
e|állásijog csak akkor gyakoro|ható, ha m{s módon a szerződésszerĹĺ te|jesítés nem bĺztosítható.
15. Fe|ek rogzÍtit hogy a kivite|i dokumentációt a Megrende|ő a szenődéskötéskor a

Vá||aIkozónak átadta.
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16. Vá||a|kozót terhe|i minden o|yan káftérítési és egyéb fele|ősség, ame|y a beruházás
megva|ósíľ.ásakor a Vá||a|kozó, az a|vá|la|kozója, egyéb közreműködője tevékenységébő| vagy
mu|asztásábol fakadóan ke|etkezit illetve harmadik szemé|y jogának megsétésébő| - bármiféle
szabada|mi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb válett jog megséftése miatt _ merÜ| fel.
L7. A Vál|a|koző az őt terhe|ő jótá||ási, ke||ékszavatossági (köte|ező a|ka|massági) időn belti|i

bármi|yen jogcímen történő jogutód nélkü|i megszűnése esetére e szerz&ésse| engedményezi az
a|vá||a|kozóit (kozreműkodőĺt) a tárgyi beruházással kapcso|atban terhe|ő jótá||ás'

ke|lékszavatosság a|apján éĺvényesíthető összes jogokat. Az átszá||ás napja a jogutod né|kü|i

megszűnés napja. Ezen igények éruényesÍthetősége érdekében a Vá||a|kozó a szez&és során
(de legkésőbb a teljesÍtésig) köte|es igénybevett a|vál|a|kozóinak cĄ;nevét és székhe|yét,
adószámát Megrende|őnek megadni. Úgyszintén köteles a Vállalkozó a szeződés te|jesíiése során
az a|vá||a|kozői vá|tozásokat a Megrende|őnek ír.ásban tudomására hozni. Az e|őzőekrő| Vállalkozó
köte|es a|vá | |a| kozóját írásban éĺtesíteni.
18. Amennyiben a szerzffiés bármĺ|yen okbol te|jesíĽés előtt megszíjnne, úgy a Vá||a|kozó
haladékta|anul 8 napon be|rj| koteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni, és a
munkaterü|etet a Megrendelő által meghatározott időpontban visszaadni.

6. KapcsolattaÉás,jognyilatkozattétel
1. Fe|ek kije|entit hogy a tevékenysegtik során a tudomásukra jutott Í.izleti titkot megőzik.
Üz|eti titokként definiálnak minden o|yan adatot, mely jelen szeződés keretein be|ü| a másik fé||e|

kapcso|atban a tudomásukra jut. Kivéte|t képez ez a|ól azon adatok összessége, ame|y a Kbt.
vagy más jogszabá|yok szerint nyi|vános adatnak minősÜ|.
2. A titoktartasi köte|ezettség megszegésébő| eredő káréń az ezért fele|ő fé| káftérítési
köte|ezettségge| ta rtozi k.

3. Fe|ek titoktartási kote|ezettsége kiterjed a munkavá|lalóikra, va|ame|y po|gárijogi szeződés
a|apján munkavégzésre irányu|ó jogviszonY, va9Y más jogviszony a|apján a fé|lel kapcso|atban
lévő egyéb személyekre is. Ezen szemé|yek magatartásáért a titoktaftási kote|ezettség
vĺszony|atában az érintett fé|, mint saját magatatasáéĺt fele|.

4, Nem minősÜlhet üz|eti titoknak mindazon adat vagy információ, ame|yet jogszabá|y i||eWe

egyéb dokumentum az üzleti titok korébő| kizár.
5. Je|en szeaődésse| kapcso|atban joghata|yos nyi|atkozattéte|re jogosult szemé|yek az
alábbiat akik jognyilatkozataikat kizáró|ag írásban, az áwéte| idejét igazo|ő módon tehetik meg
érvényesen. Fe|ek ez a|att énik a telefax ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak áwéte|e
igazo|ható, va|amint az építési naplóba az arÍajogosu|t á|ta| tett bejegyzést is:
Megrendelő részérő|:

Telefon:
Fax: ..........

Vá||alkozó részérő|:
Telefon:
Fax:

6. A Megrende|ő a 79U2009. (Ix.15.) Korm. r. 16.$ (1) b) pontja atapján a te|jesítést műszaki
el|enőr igénybevéte|éve| e||enőzi. A műszaki ellenőr adatai:

Cégnév:
Székhely: ...............::...':::::.:::::::...:...
eljáró műszaki ellenőr neve, e|érhetősége: .........
nyi |vá ntaftasi azonosító :

A műszaki e||enőr a Megrende|ő képvise|etében jár e|.

Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kotelesek egytittműkodni.
Megrende|ő és Vá|lalkozó egymás íi.ásbe|i megkereséseire azok kézheałéte|étő| számítva 2

munkanapon be|ül í.ásban érdemi nyilatkozatot köte|esek tenni.
10. Megrendelő képvise|ője jogosu|t a kivitelezés során bármikor a munka á||ását e||enőrizni, és
ezek eredményérő| az e-építési nap|óba bejegyzéseket eszközölni.
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11. Fe|ek kifejezetten rögzítik, hogy a Vál|a|kozót nem mentesíti a hibás teljesítés
jogkövetkezménýe aló|, ha a Megrende|ő e||enőzési kötelezettségét nem, Vagy nem megfe|e|ően

teljesítette.
Ĺ2. A Fe|ek kifejezetten rogzÍtit hogy koztĹik lévő kommunikáció e|sőd|egesen az
elektronikusan történik. A je|en szerződés te|jesítése során a dokumentá|ás e|ektronikus
adathordozókon töfténik és csak a Fe|ek á|ta| elfogadott uto|só veziók kerÜ|nek kinyomtatásra.

7, Aszerződés tetjesítésével kapcsolatos átadás áwételi eljárás
1. Az átadás-átvételi e|járás megkezdésérő| Vá||a|kozó Megrende|őt köte|es készĘelentés
formájában írásban, a hatá|yos jogszabá|yi rende|kezéseknek megfe|elően éńesíteni. Megrende|ő
köteles az átadás-átvéte|i e|járást 2 munkanapon be|ü| megkezdeni, és a Kbt. 130.5 (2) bek.

szerint |efo|ytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mel|ett. M' átadás-átvételi
e|járás a te|jesítési hataridőbe nem számít bele.
2. Az e|járáson a fe|ek képvise|ői megvizsgálják a te|jesítést, jegyzőkönryet vesznek fe|,

melyben fe|vezetik az eset|eges hibák és hiányok |istáját. A Vá||alkozó köte|es a jegyzőkönyvbe

nyi|atkozni a hibák kijavításának határnapjáró|, me|y nem ha|adhatja meg összességében az 5

munkanapot.
3. A,z átadás-átvéte|i e|járáson a Vá||a|kozó átaoja a jótá||ási jegyeket 1 p|d-ban a
megva|ósu|ási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetet berendezési és fe|szere|ési

tárgyak használati és karbantaftási utasÍtásait, valamint je|en szeződésben és jogszabá|yban

rogzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiányta|an teljesítése a szeęődésszerĹĺ tefesÍtés feltétele.
4. A fenliek a|apján elvĄ7zett hiánypotlásokról i||. javíEásokról a Válla|kozó írásban tájékozta$a
a Megrendelőt, aki a tárgyi munkát - megfelelősĄ; esetén - átveszi. Ez a biftokbavétel napja'
5. Fe|ek rogzítilÝ hogy az átadás-átvétel lezárásáig a Vá||a|kozó köte|es va|amennyi eszkozt'
anyagot, hu||adékot és fe|vonu|ásĺ épü|etet a kĺvite|ezés helyszínéről e|szá|lítani, me|y az áwétel
ľeltétérc. Továbbá az átadćls-átvétel további fe|tétele a kivite|ezésse| a Vá||a|kozónak fe|róható

ká rok teljeskörű megtérÍĽéséne|íhe|yreá | | í|á sá na k igazo|á sa.
A Vá||alkozó az utófelÜ|vizsgá|ati e|járásban köte|es közreműkodni. Az utófe|ü|vizsgá|atot a

Megrende|ő hívja össze a te|jesítést követően 1f-L2-L2 havonként a fenti időszakok |ejáńat
mege|őzően a jótátlási időtartam vegéig. Az utófe|tllvizsgá|ati e|járásban a Fe|ek a te|jesí|és
szen&ésszerűsegét és a hibás/hiányos te|jesÍtésbő| eredő hibákaVhiányosságokat vizsgá|ják és
jegyzőkönyvben rĘzítik. Vál|a|kozó a jegyzőkönyĺben nyi|atkozik a hibák kijavításának
hataridejérő|, me|y összességében nem |ehet több, mint 20 nap.
6. Vá||alkozó köte|es együttműkodni az érdeke|t szeruekke|, szemé|yekkeĺ, kü|önösen a

szakhatóságokkal.
8. Vegyes észáro ľende|kezések

1. Fe|ek megállapodnak abban, hogy a jelen szeződés a|apján a Vál]a|koző á|tal készÍtendő,

szerzői jogi véde|em a|att á||ó a|kotasok vonatkozásában a Megrende|ő a részére tofténő
átadássa| tetjes, átruházható, és kor|átozásmentes (térben, időben, fe|haszná|ási modban)

fe|használásijogot szerez. A fe|haszná|ásijog e||enértékét a vá||alkozói dff tarta|mazza.

2. rebk megá||apodnak abban, hogy a megrendelő a rende|kezés jogát je|en szeződésse|
kiköti, így a vá||a|kozó a sze||emi a|kotást csak saját be|ső tevékenysegéhez haszná|hatja fe|,

nyi|vánosságra nem hozhatja, harmadik személ|yel nem közo|heti; i|yen esetben a szellemi

a|kotássa| a megrendelő szabadon rende|kezik;
3. A szerződés teljesítés e|őtti megszűntetésére a Ptk. válla|kozási (i||. kivite|ezési) szeződésre
vonatkozó szabá |yai irányadók az alá bbia k figye|embevételével :
4. Megrende|ő jogosu|t e|á||ni a szerződéstő| i||. azt fe|mondani, ktllönösen ha:

a. a Vá||a|kozó elten az i||etékes bír.óság jogerős vegzése a|apján fe|számo|ási e|járás
indul; vagy
b. a Vá||a|kozó végelszámo|ás iránti kére|me (amennyiben gazdasági társaságró| van
szó) a cegbírróságná| benyújtásra kerü|t; vagy
c. _ 

a Vá||a|kozóval szemben az illetékes cégbíróság e|őtt megszűntetési, torlési e|járás

indul;
d. a Vá||a|kozó a Vá||a|kozási Szeződésben megje|ölt véghatáridőt 10 napot
megha|adóan e|mu|aszt;
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e. Vá||a|kozó a Szerz&ésben foglalt bárme|y egyéb köte|ezettségének nem tesz e|eget
és emiatt a Szeződés feljogosÍEja a Megrendelőt a fe|mondásra vagy az e|á||ásra, vagy
f. Jogszabályon a|apu|ó fe|mondási vagy e|á||ási okok fenná||nat
5. A Vá||a|kozónak i|yen esetben csak a már e|végzett munkák e|számolására |ehet igénye.
6. Megrendelő jogosu|t és egyben köteles a szerzffiést fe|mondani - ha sztikéges o|yan

határidővel, ame|y lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett fe|adata e||átásáról gondoskodni

tudjon - ha
a. a Vá||a|kozőban közvetetten Vagy kozvetlenül Lío/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|amely o|yan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeruezet
ame|y vonatkozásában fennál| a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontjában meghatározott va|ame|y

feItéteI
b. a Vá|la|kozó közvetetten vagy köaĺetlenü| 25olo-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést
szerezva|amely o|yan jogĺ szemé|yben vagy személyes joga szerint jogképes szeruezetben, ame|y

vonatkozásában fenná|| a Kbt 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott va|ame|y fe|téte|

c. A je|en pont szerinti felmondás esetén a Vá|la|kozó a szeződés megszűnése e|őtt

már te|jesílett szo|gá|tatás szerződésszerű pénzbe|i e||enértékére jogosu|t.

7. A Vá||a|kozó jogosult jelen Szeződéstő| va|ó e|állásra, ha Megrendelő - neki felróhatóan - a
munkaterü|et átadási köte|ezettsegét a következményekre történő figyelmeztetés e||enére, a
felszólítas átvéte|étő| számítva is 15 napot meghaladóan e|mu|asĄa.
8. Je|en szerződés a|áírrásat közvet|enü| mege|őzően Vá||a|kozó bemutatta a 306/2011.
(XII.23.) Korm. rend. 9.$-ban és az aján|attéte|i felhÍvásban meghatározott fe|elősségbiztosításra
vonatkozó kotvényt. Vá||a|kozó nyi|atkozza, hogy a biztosítás hatá|yát a jelen szerzffiés
teljesítéséig fenntatja. Nem minősu| a szerzffiés megséftésénet i||. nem igény|i a szerződéF
modosítasát ha a Vá|lalkozó az előírt tafta|mri fele|őssegbiztosítási szerződésének megszĹínését
mege|őzően, legkésőbb a megszűnő szerződés megszűnéséve| egyidejű|eg hata|yba |épő, az
e|őíl.t fe|tételeknek megfe|e|ő új fe|e|ősségbiztosÍtási szerződést köt és azt a Megrende|ő fe|é

igazolja.
9. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., va|amint a Kbt. által engedé|yezett
körben a ftk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
10. Felek megá||apodnak abban, hogy a Vá||alkozó nem fizet, i||etve számo| e| a szeződés
teljesítésével összeftiggésben o|yan kö|tségeket, me|yek a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontja

szerinti fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merü|nek fe|, és me|yek a Válla|kozó
adóköteles jövedelmének csökkentésére aIkaImasak.
11. Fetek megá||apodnak abban, hogy a szerződés te|jesítésének te|jes időtaftama alatt
tu|ajdonosi szerkezetét Vá|lalkozó a Megrende|ő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.$
(5) bekezdés szerinti tigy|etekrő| a Megrendelőt ha|adékta|anu| éftesíti.
12. Fe|ek eset|eges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezit ennek eredményte|ensége esetén
a jogviták e|dontésére - hatáskortől fÚ99ően - kikötik a Megrende|ő székhe|ye szerinti
bíroság/töruényszék kizáró|agos i|letékességét, ha ezt jogszabá|y nem ti|tja'
13. Je|en szeződés csak a Kbt. 132.5 a|apján modosítható.
Ĺ4. Fe|ek megállapodnak abban, hogy amennyiben je|en szezó1dés bármely pontja kogens
jogszabá|yba ütkozne, vd9Y a közbeszezési eljárás köte|ező éruényű dokumentumának
tafta|mával e||entétes lenne, akkor jelen szeződés fentieket séftő rendelkezése helyébe - minden
további jogcse|ekmény, így kü|önösen a szerződés módosítása né|kÜ| - a megsértett köte|ező

éruényű jogszabályi rende|kezés vagy közbeszezési dokumentumi rende|kezés kerü|. Fentieket
kel| megfe|e|ően a|kalmazni, ha va|ame|y kogens jogszabá|y akként rende|kezit hogy va|ame|y

rende|kezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szeĺződés nem tafta|mazza (az adott
rende|kezés a szerződés részét képezi).
15. Je|en szeződés ........ megegyező, eredeti pé|dányban készĹi|t e|, elvá|aszthatat|an részét
képezi a közbeszezési e|járás iratanyaga.
16. A szerződés a mindkét fé| a|áír.ásra és köte|ezettségvá||a|ásra jogosu|t vezető
tisztségvise|őjének (Vá | |a I kozón á| @szeríi) a |á írása esetén éruényes.
L7. Je|en szeződés az a|áírásának napján lép hatályba.
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Fe|ek a szerződést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt, elo|vasás és éńelmezés után,
he|yben ha g y ő|ag a|áíiák.

Kelt: Budapest 2015.

Megrende|ő Vá||aIkozó
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4. KOTET

TARTALoM. Es KBT. 49. ą (2 SZERINTI
oIdaIszám

Taŕalomieqvzék (L. sz, mel|éklet)
Fe|olvasó |ao Q. sz. me||ék|et)
Aján|ati nyi|atkozat (3ĺ A sz. me||éklet)
(Az aján|at papír a|apú pe|dányának a 60.
eredeti a|áírt oé|dánvát ke|| tafta|maznia)

9 (3) bekezdése szerinti nyilatkozat

Nvi|atkozat az erőforrások rende|kezésre á||ásárő| (3lB. sz. me||éklet)

Nyi|atkozat a Kbt. 55. Ę (6) bekezdés szerint (3lC. sz. mel|ék|et)
I. FEJEZET: KIZARO OKOKKAL
NYI LATKozATo K IGAzo lÁso K

KAPCSOLATBAN ETOIRT

Nyi|atkozat a kizárő okok fenn nem állására vonatkozóan aján|attevő, a|vállalkozó
és az a|kalmasság igazo|ásában részt vevő más szeĺvezet vonatkozásában (4. sz.
mel|ék|et)
A Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pont kc) a|pontja tekintetében az aján|attevő
nyi|atkozata arró|, hogy o|yan társaságnak minősti|-e, ame|yet nem jegyeznek
szabályozott tőzién, vagy ame|yet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az
ajánlattevőt nem jeg}zik szabá|yozott tőzsdén, akkor a pénzmosásró| szó|ó
töĺvény 3. 5 r) pontja szerint definiá|t va|amennyi tény|eges tu|ajdonos nevének
és á||andó |akóhelyének bemutatását tartalmazó nyi|atkozatot szükéges
benyújtani; amennyiben a pénzmosásró| szó|ó töruény 3. s r) pontja szerinti
tény|eges tu|ajdonos nincsen, az aján|attevő erre vonatkozó nyi|atkozata (4. sz.
mel|ék|et)
il. FEJEZET: GAZDASAGI ES PENZUGYI ALKALMASSAGGAT
KAPcsolÁTBAN ELőÍRT NYILATKoiz^TotL IGAzo!ásoK
P1. Ajánlattevő csato|ja a 310/2011. (Xil. 23.) Korm. rende|et 14. s (1)

bekezdés c) pontja a|apján az ajánlattéte|i fe|hÍvás megkÜldésének napját
mege|őző 3 Ĺiz|eti évre vonatkozó - AFA né|ktil számított -a kiizbeszerzés
Élóvábő| (kjtső nyítászárók javĺtiísi munkáL oereje) származő - Árł né|kü|

számított árbevéte|éről sző|ő nyilatkozatot attó| függően, hogy
aján|attevő mikor jött létre, i||etve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rende|kezésre á||nak.

VAGY a fenti igazolások he|yett:
Nyi|atkozat a 3LoI2011 (xII.23.) Korm. rendelet 14's (8) bekezdése,
vatamint a 17.5 (6) bekezdés szerinti a gazdasági és pénzĺigyi és/vagy
míiszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek va!ó
meofetetésrőtl (11. sz. mellék|et)
ilI. FEJEZET: MUSZAKI, ITLETVE SZAKMAI , ALKALMASSAGGAT
KAPcso IáTBAN E LoI RT NYI LATKozATo !(' IGAzo LAsoK 

-

MĺL. A3tolzoll. (}GI.23.) Korm. rende|et 16. s (3) bekezdése szerinti igazo|ás

a 3tOllOLL. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. 5 (2) bekezdés a) pontja szerint az
e|iárást meqindí|o fe|hívás meqkü|désének időpontjátó| visszafe|é számított ot

1. szamú melléklet
IRATJEGYZÉKÉs BEKEzDÉsE

1 Amennyiben a|kaĺmasságát - vá|asztása szerint - nyilatkozatüa| kívánja igazo|ni.
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évben (megküldési időpont évlhó/naptó| számíLott mege|őző 5. év évlhőlnapjáig
terjedő időszakot vizsgálva) teljesített |egjelentősebb építesi beruházása|rő|. (7.

VAGY a fenti igazo|ások he|yett:
Nyilatkozat a 3Lol2o11 (xII.23.) Koľm. rendelet 14.s (8) bekezdése,
va|amint a 17.$ (6) bekezdés szeľinti a gazdasági és pénziigyi éslvagY
míĺszaki és szakmai aIkalmassági kiĺvetelményeknek való

Aján|attevő, az a|ka|masság igazo|ásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdaságĺ
szerep|ő cégjegyzésre jogosu|t, aján|atban aato|t nyi|atkozatot dokumentumot

A cégkivonatban nem szerep|ő kote|ezettsé9vá||a|ók esetében a cĄfegyzésre
jogosu|t szemé|ytől származő, ajánlat aláír.ására vonatkozó (a męhata|mazott
a|áírását is tafta|mazó) írásos meghata|mazás teljes bizonyító erejĹí

Közos ajá nlattevők megá | |a pod ása (adott esetben)
A közös aján|attevők megál|apodásának taftaImaznia ke||:

- a je|en közbeszerzési e|járásban kozos aján|attevők nevében eljárni (továbbá
ka pcso|atta fta sra ) jogosu |t képvise|ő szervezet meg nevezését;
- a szerz&és te|jesítéséért egyetem|eges fe|e|őssegválla|ást minden tag részérő|;
- aján|atban vál|a|t kote|ezettségek és a munka megosztásának ismeftetését a
tagok és a vezető kozött;

n költséqvetés kitöltve
V. FE]EZET: ÜZLETI TITKOTTARTALMAZO IMTOK (ADOTT ESETBEN

TAL BECSATOLNI KIVANT DOKUMENTUMOK öná|ló
me||ékletben

+ az ajánlathoz csatolni ke|| a papír alapú peldány képo|vasó készü|ékkel készü|t

CD-re vaov DVD-re ftt 3 db eleKronikus

Az aján|at minden o|yan o|da|át ame|yen - az aján|at beadása e|őtt - módosítást hajtottak végre,
az adott dokumentumot aláíró szemé|y(ek)nek a módosítasnál is kézjeggye| ke|| ellátni.

2 Amennyiben a|ka|masságát - vá|asztása szerint - nyi|atkozatta| kÍvánja igazo|ni'
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2.1számú me|léklet
FELoLvAsoIĺp

(öná||ó aján|attéte| esetén)

1. Ajánlattevő

Név:
SzékheIy:
Kapcso|attartó neve: ...
Telefon: .........Fax:
E-mail:

2. Ajánlattéte| táryya: ,,Energiaracionalizá|ás Józseńĺárosban projekthez
kapcso|ódó kÜlső nyi|ászárok javítási munkái vállaIkozói szerződés keretében''

3. Aján|at:

Nettó vá||aIkozói -Ft

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy szabá |yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)
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2.2. számű melléklet
FELoLvAsol.łp

(közös ajánlattétel esetén)

t. Ajánlattevői konzorcium
Név:
SzékheIye:
Telefon: ..........Fax:
E-mail:

Konzorcium képvise|etére jogosult tag adatai (név, székhe|y): .........

konzorciumi tag adatai (név, székhely) :3.........

2. Ajántattéte| taľgya: ,,Enetgiaracionalizá|ás Józsefuáľosban projekthez

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képviselő a|áírása)

3 a konzorciumi tagok számának megfe|e|ően isméte|hető rész
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3IA.szämú mellék|et

n:Áľurr NYILATKoZAI4

Aĺu|írott ...., mint a ............'. ... (aján|attevő megnevezése)
(ajánlattevő székhe|ye),

ĺn:äiiiJttá"á ;*ĺäi,12'ĹTäľj) 
.'.'I3lff;

cégbíróság neve),
kote|ezettsegvá||alásra jogosu|t (tisztség megje|ö|ése), a Józsefvárosi
önkormányzat mint Aján|atkérő á|ta| ''Energiaracionalizá|ás Józsefuárcsban projekthez
kapcsolódó külső nyí|ászárók javítási munkái vá|lalkozói szeződés keretében',
ta rgyba n meg i nd ított kiczbeszerzés ĺ e |j á rá ssa | összef ü 9 g ésbe n.

1. Nyi|atkozom a Kbt. 40. 5 (1) bekezdés a) pontja a|apján, hogy a kozbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeive| osszefüggésben a|vá||a|kozó(ka[ veszek igénybeS:

2. Nyi|atkozom a Kbt. 40 5 (1) bekezdés b) pontja a|apján, hogy a szerződés teljesÍEéséhez a
kozbeszerzés éftékének 10o/o.át meghaladó mértékben az alábbi a|vá||a|kozó(ka)t kívánom

az alábbi százalékos

3. Nyilatkozom (5) bekezdése a|apján, hogy a|ábbi kapacitást nyújtó

4 A nyi|atkozatot eredeti a|áírt pé|dányban kel| benyújtani'
5 Amennyiben nem kÍván igénybe venni, úgy íąabe, hogy ,,Nem kíván igénybe venni,,
6 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy íria be, hogy,,Nem kíván igénybe vennĺ,'
7 Amennyiben nem kÍván igénybe venni, úgy íia be, hogy 'Nem 

kíván igénybe venni,,
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4. A Kbt. 60. s (3) és (5) bekezdései a|apján nyi|atkozom, hogy aján|atunk az előzőekben
meghatározott - álta|unk te|jes korűen megismeft - dokumentumokon alapszik.

A szerzffiéstervezetben rögzített, a targyi feladat e||átásához szĹiKĄ;es kote|ezettségeínket
maradéKalanu| te|jesítjük a Fe|o|vasó|apon rfuzÍtett ár a|kalmazásáva|. Nyi|atkozunk, hogy

aján|atunkat az aján|ati kötottség beálltát követően az aján|attételĺ fe|hívásban megjelö|t
időpontig fenntaŕjuk.

Nyi|atkozom, hogy nyeĺtességünk esetén a jelen dokumentáció mel|ék|etét képező

szeződéstelvezeťmegkötését válla|juk és azt a szerződésben fogla|t a fe|téte|ekke| te|jesítjük.

Nyi|atkozom továbbá, hogy vá||a|kozásunk
! a kis- és kozépvá||alkozásokró|, fej|ődésük támogatásáró| sző|ó törvény szerint

! ä iä;iŕ ; k."r é;.iä:ä[:'đř:?5:#äft:íődésük támogatásá rő| sző|ó toruény
hatá|ya a|á9.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerűen
meghatalmazott képvise|ő a|áír.ása)

8 mikro-, kis. vagy középvá||a|kozás a 2004. évi )oo(V. törvény meghatározásai szerint - a megfe|e|ő vá|aszt a jogszabá|y rende|kezéseinek

tanuImányoŕsát köVetően kérjük megadni.
9 A nem alka|mazandó szövegrészt kérjÜk törö|ni.
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3/B. számú melléklet

NYIHTKOZAT
az erőÍorrások rende|kezésľe állásáró|

A|u|ír.ott ........, me|yet képvise|:
bocsátó szeruezet a közbeszezésekrő| sző|ő foLL. évi CMII. torvény (Kbt.) 55. S-ának (5)

bekezdése a|apján kije|entem, hogy a Józseńráľosi önkormänyzat, mint Aján|atkerő élta|

,,Enelgiaraciońaliáás Józsefuárosban prcjekthez kapcsolódó kii|ső nyílászáńk
javítási m u n kái vál |a l kozó i szerződés keletében''
tárgyban megindított közbeszezési eIjárásban a szerződés teljesítéséhez szrjKége.s a|ábbi

erđforrások az aján|attevő rende|kezésére fognak á||ni a szerződés te|jesítésének időtaftama
alatt:

Rendelkezésre bocsátott pÉnzü gyi, gazdaság i erőforrások:

Rende| kezésre bocsátott m űsza ki erőforrá sok:

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)
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3lC. sz. mellékIet

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

A|u|írott ....., mint a .............. ... (afin|attevő mqnevezése)

äąiii'ĺi * *:::::., 
ajá;ĺ;;i;;;i ;a,8^Í!!í;ľ*,,,I3xW"

kötelezettségvá||a|ásra jogosu|t (ti'Ztseg meg1éĺo|ése), a Józsefvárosi
önkormányzat, mint Ajánlatkérő á|ta| ,,Energiaracionalizá|ás Józseńĺárcsban projekthez
kapcso|ódó kiilső nyí|ászźrők javítási munkái vál|alkozói szerződés keretében,'
tá rgyba n ki írt közbes zerzési e|já rássa l összefüg gésben.

A Kbt. 55. 5 (6) bekezdésenek a) pontja alapján nyi|atkozom, hogy az alkalmasság igazo|ásakor
bemutatott, más szeruezet á|tal rende|kezésre bocsatott erőforrásokat a szerzffiés te|jesítés
során tény|egesen igénybe fogom venni. Ennek modjal1:

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|ábbĺ módon Vonom be a te|jesítés
során12:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

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

10 Je|en nyi|atkozatot kapacitást nyújtó szervezet igénybe véte|e esetén ke|| kĺtö|teni.
11A megfe|e|ő rész kitö|tendő!
12A megfe|e|ő rész kitö|tendő!
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A|ulírott

4. számű me|léklet

mint a(z)
(székheIy:

j"gä;;li..ŕö1;;iäŕ ;; ;;;;.g;;;;;il;ii;ä;ä ;ä;;.ťáŁxHfl"'jff.äi1"j iľJ:35:ä;
riĺsĺ nvili,tlszárok javítási munkái vátlalkozói szerződés keretében'' tárgyban kiírt
kozbeszezési e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem a kizárő okok vonatkozásában:

I.
Az á|talam képviselt szeruezet nem tańozik a Kbt. 56. 5 (1) bekezdésében, Kbt. 56. 5 (2)

bekezdésében meghatározott kizárő okok hatalya a|á.

il.
Cégünt mint aján|attevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. s (1)

bekezdésében meghatározott Kzárő okok hatá|ya a|á eső a|válla|kozót/a|vá||a|kozókat il|etve a

részrjnke kapacitásait rendelkezésre bocsátó szeruezetet/szeruezetek nem taĺtoznak a Kbt. 56. $
(1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatalya alá.

rn.
A| u | írott ajá n |attevő nyi |atkozom, hogy c{7emet13

- szabályozott tőzsdén jegyzik l szabá|Yozott tőzsdén nem jegyzik.

neve: , á||andó |akóhelye:

vagy

az a|ábbiakat nyi|atkozom a pÉnzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzéséről és

megakadá|yozásárő| szó|ó 2007. évi Ooo0fi. toruény 3. $ ra)-rb) pontja szerinti

terňészetes szemé|y hiányában az re) pont szerinti tény|eges tu|ajdonos a jogi szemé|y

vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeruezet vezető tisztségvĺselője(i), aki(k)nek nevét
és állandó |akóhe|yét az a|ábbiakban adjuk meg:

vezető tisztségvise|ő : 
17

, állandó |akóhe|ye:

Amennyiben a céget szabá|yozott tőzsdén nem jegyzik, úgyla
. az alábbiákat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorizmus frnanszírozása megelőzéséről és

megakadáýozá*íróĺ szőtó f}o7. évi C}co(/I. töruény 3. 5 r) pontja szerint definiá|t

vaĚmennyi tény|eges tulajdonosró|15:

t3 Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!
14 Megfete|ő vá|asz a|áhúzandó|
15 A iénzmosás és a terrońzmus finanszírozása mege|őzésérő| és megakadá|yozásáró| szóló 2007. évi Oo0ÜI. törvény 3. 5 r) pontja szerint

tényĺeoes fu|ajdonos:--E) 
' a te,més'etes vemé|y, aki jogi személyben vagy jogi vemé|yiseggel nem rende|kező szervezetben köaĺet|enü| vagy - a Po|gári

ĺorvénykönynlrő| szó|ó 2013. évi v. tórvény (a továbbĺakban: Ptk.) 8:2. $ (4) bekezdésében meghatározott-modon - köa/etve a szavazatijogok

vagy a tunjäoni hányad |ega|ább huszonöř száza|ékáva| rende|kezik, ha a jogi vemé|y vagy jogi vemétyjsegge| nem rende|kező szervezet nem

a äaoáryoźou piacoń jegŕett társaság, ame|yre a közösségi jogi vabá|yoássa|vagy aaa| egyenértékÜ nemzetközi e|őírásokka| <isszhangban

|éVő közététe|i követe|mények vonatkoznat
rb) az a természetes vemé|ý, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yisegge| nem rende|kező szervezetben - a Ptk. 8:2. 5 (2) bekezdésében

meghatározott - meghatározó befo|yássaI rende|kezit,
rcj az a természetes szemé|y, akinek megbÍzásábó| va|ame|y ügy|eti megbhást végrehajtanat
rd) a|apítványok esetében az a természetes vemé|y,, 

r. áľi az ánpíwány vagyona |ega|ább huszonöt łáza|ékának a kedvezményezettje, ha a |eendó kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinekérdekéĺén až'alapÍwányt|étrehozták, i|lewe működtetik, ha a kedvezményezetteketmég nem httároztiíkme9, va9Y

3. aki tagja az a|apítvány Ŕeze|ő.vervénet vagy meghatározó befo|yást gyakoro| az alapíWány vagyonának |ega|ább huýonöt száza|éka

fe|ett, iĺ|ewe az aIapítvány képvise|etében e|jár, továbbá
re) az ŕa)-rb) a|pontokban.meghatározott teńészetes személy hiányában a jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szeívezet

vezető tiszbégvise|ője;
16 szĹjkség esetén bővíthető!
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Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerĹÍen

meghata |mazott képvise|ő a |á írása)

t7 az ra).ń) a|pontokban meghatározott természetes szemé|y hiányában a jogi szemé|y vagy szemétyes joga szerint jogképes szervezet vezető

t'szbégvise|ője
18 szükség esetén bővíthető!
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5. számú mel|éklet
Nyi latkozat az árbevétel ről

a 31Ol2oLL. (Xil. 23.) Korm. rende|et 14. 5 (1) bekezdés c) pontja a|apján

Alu|írott...... mint a(z)............
(székhe|y:.. ................ ......) cĄfiegyzésre jogosu|t/meghata|mazott képvise|őjelg
ezenne| nyilatkozom a(z)............ aján|attevőnelíközos
aján|attevőnelValvái|alkozőnaklaz a|kalmäsiág igazo|ására igénybe vett más szeĺvezetnelčo a
Józsefuárosi önkormányzat mint ajánlatkérő á|taI kiírt ,,EnergiaracionaIizálás
Józsefvárosban prcjekthez kapcso|ódó kü|ső nyí|ászárők javítási munkái vállalkozói
szeződés keľetében,, tárgyú közbeszezési e|járásban az eljárást megindíto fe|hÍvás

megküldésétő| visszafe|é számított három évben az á|ta|ános forga|mi adó né|kti| számított, a
közbeszerzés tá rgyá n a k m e g fe I e | ő tevékenység bő| szá rm a zó á rbevéte | é rő | :

^ : ,:l::lli :. ;

,: . . :1 €V '':.i

Osszesen:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy sza bályszerűen
meghataImazott képvise|ő aláĺrása)

'9 ré6ĺir a nyi|atkozatot aláíró szemé|ye szerint a megfe|elő részt a|áhúzni.
20 A nyi|atkozattevő szemé|ye szerint a megfe|e|ő rész aláhúzandó!
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....Sżéľzóđéśt k.itói :.

. .. másik fé|
(neve, székhe|ye,]
referenciát igazo|ő.

szemé|y neve,
te|efonszáma,.e.maiI

címe) . .

Ke|tezés (he|ység, év, hőnap, nap)

..lľeliesftéś....
ĺdejé. .

(idótaftama,.-
tÓ|-ig, év,
hőnap) nap

pontossággal)
éś.hé|ve

'. építési .

beruházás
tárgya,

megnevezéśe

:1 Kérjůik a nyi|atkozatot a|áírő szemé|ye szerint a megfe|e|ó részt a|áhrjzni!
22 A nyi|atkozattevó szemé|ye szerint a megfe|e|ó résia|áhrjzandő!
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ellenszolg
á|tatáś
ässzege
(nettÓ Ft)

' .A.tclj.ěši[ěś.á':.
ělóíráśoknäk.és
a szeľzódésnek

megfeIelóen
tiiľtént?

(igen/nem)

A sżéÉödéś.. '

teljesítésének
egészére (ktjlsó

nyílászárők javĺťási
munkái, aeréje)
vonatkozott?

íioen/nem) :

(cégjegyzésre jogosult vagy sza bá |yszerĹíen
meghataImazott képvise|ó a|áírása)

A saját
teljesÍtés
mértéke:



11.sz. melléklet

NYITATKOZAT

a 310/2011 (XII.23.) Korm. rende|et 14.5 (8) bekezdése, va|amint a 17.$ (6) bekezdés szerinti a

gazdasági és pénzügyi és/vagy műszaki és szakmai alka|massági kovete|ményeknek va|ó

megfelelésrő|23

amennyiben a|ka|masságát- vá|asztása szerint - nyi|atkozattal kÍvánja igazo|ni.

iil]j]ľ.-..*.--. ä::ntt"Jo
(aján|attevő megnevezése)

székhe|ye), (aján|attevőt nyi|vántaftó

cégbíroság neve), ....'...(ajánĺattevő cégjegyzékszáma) nevében

kote|ezettségvá||a|ásra jogosu|t (tisztség megje|ö|ése) kije|entem, hogy a

Józsefuárcsi önkormányzat mint Ajánlatkérő álta| ,,EnelgÍaracionalÍzáIás
Józrefvátoshn plojekthez kapeolódlí k.ilső nyíIászáník javítiási munkáÍ uáIlalkozlźi
sze rződés ke teté be il, tá rgyba n m eg i nd ított kozńszezési e |já rá sba n

nyilatkozom,

hogy aján|atkérő á|ta| tárgyi eljárás aján|attételi feĺhívasában e|őílt gazdasági és pénzügyi,

va|amint műszaki és szakmai a|ka|massági fe|téte|eknek mindenben megfele|ek.

Tudomásul Veszem, hogy amennyiben az Ajánlatkérőnek kétsége merül fe| jelen nyi|atkozat

va|óságtafta|mával kapcso|atban, akkor a Kbt. 67.5 (1) bekezdése alapján fe|vi|ágosÍtás kérés

keretében előírhatja számomra a megfe|e|ő igazo|ás benyújtásat.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen
meghata I mazott képviselő a |á ĺrása)

23 Amennyiben alka|massagát - választása szerĺnt - nyi|atkozattal kÍvánja igazolni.
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L2. számú mel!éklet

MEGHATALMAZÁS

Alu|írott 

- 

mint a(z)
(rrem"V
igazolására igénybe vett más szeľvezet z4 cégjegyzésre jogosu|t képvise|ője ezennel
meghatalmazom

; lakcím:
szul.: ; an.:

hogy a Józseńĺárosi
(inkoľmányzat mint Ajánlatkérő álta| ''Enelgiaracionalizá|ás Józsefuárcsban projeKhez
kapcsobdó kütső nyi|ászárők javítási munkái vá|latkozói szeződés keretében,,
tárgyban nemzeti, hirdetmény és tárgyalás né|kü|i kozbeszerzési e|járás kapcsán készített
aján|atunkat a|áírásáva| |ássa el.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

( meg hata I m aző ďąjąwesre jogosu |t

képvise|őjének a |á ír.ása)

(meghataI mazott a |á ír.ása)

E|őtttink, mint tanúk e|őtt:

A|áír.ás:
Név:
Lakcím:

Aláír.ás:
Név:
Lakcím:

24 A nyi|atkozattevő szemé|ye szeńnt a megfele|ő rész a|áhúzandó!
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14,számű me|!ék|et

NYILATKOZAT
felelősség biztosításról

A|u|írott .............'....' mint a(z)

::.:....:.:..l...::::...:..::::....:::::::::::...-......................................i ;jilĹftevő szerue,". .ą!'jn1E"Jľ;
jogosu|t képviselője a Józsefuárosi onkormányzat, mint Aján|atkérő által a EnergĺaracÍonalizáĺás
Józsefuárosban proj,ekthez kapcsoĺĺfldtí kljĺső nyítászárók jauítiísi munkáĺ uáĺlaĺkozói szerződés
keretében,, tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az a|ábbi nyilatkozatot teszem
Ezúton

nyilatkozom,hogy

az á|ta|am képvise|t szeĺvezet a szerződés te|jesítésének te|jes időtartama a|att rende|kezni fog
felelőssé9biztosí!ássa|, me|ynek kárérték |imitje |ega|ább 3 mi||ió FVkáresemény és |ega|ább 10

mi||ió FVév, Vä9Y a meglévő fe|e|ősségbiztosítását a feltételeknek megfe|e|ően kiterjeszti.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy szabáĺyszerűen
meghataImazott képvise|ő aláí.ása)
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Energiaracionalizalás Józsefuárosban prcjekthez kapcsolódó kĺilső nyi|ászárők
javítási m u n ká i vá ! !a l kozó i szerződés keretében

Budapest Főváros VIII. kerÜlt Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest
Baross u.63-67., hrsz: 35235)

Előzmények:

A Budapest Józsefuaľos onkormanyzat épu|etének ,,Energiaracionalizźiás Józsefuarosban''
projekt keretén betül a hivatali épület külső homlokzati ĺyilászźtóinak cserejét a homlokzati
kép vá|tozatlanul hagyása érdekében, oly módon kívanjuk megoldani, hogy az ablakkeretbe
beltilről múanyag nyí|ászańk kerülnek beépítésre és a kiilső szźlrnyak és ablakkeret a
helyĹikön maľadnak.

A meglévő nyi|ászárő keľetek, ablakszárnyak, ablakpárkanyok állapota indokolja a
homlokzatinyíIásztrők teljes kiilső feliiletének állagmegóvásźi, javitźsát

- a festés töredezett, lepereg
- afafeltiletekhelyenként sérültek
- beźzás miatt az ablak szźtmyakillesztése szfüséges
. külső ablakparkányok sértiltek elmozdultak

Amennyiben a külső nyíIászźtók javitźsttt a pľojekttel parhuzamosan nem valósítjuk meg úgy
a beépítésre kerülő miĺanyag ĺyilź.szźnők nem oldjak meg teljes mértékben a bęćzási és

légtechnikai problémát, tĺĺnkľe mehet a meglévő és a beépített új szerkezet köľnyezete,
valamint a hosszú távu állagmegóvás is indokolja abeavatkozást.

Kivitelezési feladat:

Faĺyi|źszźrók felrĺjítasi munkálatoknak tarta|maznia kell: A meglévő faszerkezetek (meglévő
tokszerkezet, valamint ktilső számyak) faanyagpótlásos (szfüség esetén teljes szeľkezeti
elemek cseréjével) javítźlséĺt, a vasalatok cseréjét, avizszigetelés megoldésát, a külső és belső

ablakok közötti légréteg źisze||onetését, a meglévő séľült üvegek cseréjét. SzĹikség esetén a

szükség szerinti bádogos szerkezetek és annak fogadásaľa a megfelelő kapcsolódási lehetőség

bizo sítása a ny i|ászźlr őkon

F artyíIászźtők felújítások a mellékelt költségvetési tételkiírás szerint;

-Polgĺĺľmesteri hivatal épülete, fszt. Tokosztott bny-bny ablak felül bukó ablak (Kis stáció
utcai homlokzat) 1350*2850 mm 15 db

-Polgáľmesteri hivatal épülete, I. em. Tokosztott bny.bny ablak felül bukó ablak (Kis stĺció
utcai homlokzat) 1350*2850 mm 17 db

- Polgĺĺľmesteľi hivatal épiilete, II. em. Tokosztott bny-bny ablak felül bukó ablak (Kis stáció
utcai homlol<zat) 1350t2650 mm 17 db
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- Polgrĺľmesteľi hivatal épiilete, fszt. Tokosztott bny - bny ablak felül bukó ablak
(Vajdahunyad utcai homlokzat) 1350*2850 mm 7 db

- Polgáľmesteri hivatal épülete, I em. Tokosztott bny - bny ablak felül bukó ablak
(Vajdahunyad utcai homlokzat) 1350*2850 mm 9 db

Polgáľmesteri hivatal épiilete, II. Tokosztott bny - bny ablak feltil bukó ablak (Vajdahunyad
utoai homlok<zat) 1350*2650 mm 9 db

- Polgármesteri hivatal épülete, I. em. Tokosztott bny - bny ablakok felülbukó ablak (Baross
utcai homlokzat) 1350*2650 mm 12 db

- Polgármesteri hivatal épĹilete, I. em. sorolt szerkezettokosztott ajtó feliil bukó ablak (Baľoss
utcai homlok'zatterasz ajtó) 1150t3500 mm 3 db

- Polgármesteľi hivatal éptilete, I. em. sorolt szerkezet ablak felĺil bukó ablak (Baľoss utcai
homlokzat terasz ajtó mellett sorolt ablakok) 700*3000 mm 6 db

Polgáľmesteri hivatal épülete, II. em. Tokosztott bny - bny ablakok feliil bukó ablak (Baľoss
utcai homloluat) 1350*2650 mm 12 db

- Polgármesteri hivatal épülete, II. em. sorolt szerkezet (Baross utcai homlokzat) 2550*2650
mm3db

Osszesen: 110 db
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