
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testületének
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága ąĄ

1..r../..r. sz. napirend
ELoTERJEsZTÉS

a Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság20l5. május 27-i iilésére

Táľry: Javaslat,,Adásvételi keretszerződés keľetében egyenľuha és eryéb tartozékok beszeľzése eseti
megľendelések a|apján,, tÁrgyÍl közbeszerzési eljárás megĺndításáľa

Előterjesaő: dr. Balla Katalin jegyz(5i kabinetvezető
Készítette: Jegyzoi Kabinet Belső Ellát.ĺsi Iroda
A napirendet nyílt Ĺilésen kelltáľgyalni.
A döntés el fogadás áho z egy szeru szav azattobbsé g s ziiksé ges.
Melléklet: l. sz. mellék|etbírá|őbizottsági jegyzokönyv és eryéni bírálati lapok

2. sz. melléklet eljáľĺĺst indító ajánlattételi felhívás és dokumentźrciő

Tisztelt Vá ľosgazdálkodási ás Pénzĺiryi Bizottság !

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľésdetes ismertetése
A Képviselő-testiilet 2l8/f0|4. (XI.05.) száműhatźtrozatátban dĺjntött anól, hogy f0|5. januźtr 0l. napjától
önkormányzati kĺjtelezo feladatként a közteriilet-felüryeleti, a kerékbilincselési, atérťĺgye|ő kamerarendszer
működtetési feladatokat a Budapest Fĺĺváros MII. keľület Józsefuiárosi Polgármesteri Hivatal útján látja el.

A 2015. évi költségvetésrĺjl szó|ő 6ĺ2015. (II.20.) önkormányzati rendelet a|apjźn a |f203 címen egyenľuha
beszerzésére 1 2.700.000 Ft keriilt biaosítrásra.

Abeszerzés becsÍilt nettó éľtéke 10.000.000 Ft, mely a|apjálnkozbeszprzési eljrárást szükséges lefolytatni.

Ajánlattevĺí feladata a ľenđészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a feryveres biztonsági őrök ruhĺázati
e||źłtásélra vonatkozó részletes szabályokró| 70l20I2. (XII. l4.) BM rendelet a|apján 69 f(5 részere szabvány
ruhák és kiegészítők szá||ítźsaeseti megrendelés alapján.
A k<lzbeszerzésekről sző|ő fD|I. évi CMII. töľvény (Kbt.) Haľmadik Résą nemzeti eljárĺĺsľend szerinti
hirdetmény és tĺáľryalás nélküli közbeszerzési eljĺírás lefolýatĺására van lehetőség (|fflA. $ (l) bekezdés),
mely szerint, ha az ĺĺrubeszerzés becsült éľtéke nem éri el a huszonötmillió forintot és az e|jźlrźsban
tárgya|ás taľtasa nem szükséges, az ajánlatkérő olyan közbeszerzési eljrárást is lefolytathat, amelyben a
nyílt eljĺárlís nemzeti eljáľásrendben irányadó szabźÄyait a|ka|mazza a Kbt. |fzlA. $-ban foglalt
kiilönbségekkel.
A Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységei összeállítottiík a közbeszerzés tárgyátképez(5 műszaki
leíľĺást, ezt követően azÉsz-rBp'Kft. elkészít eLte azeljárást indító felhívás és dokumentáciő tervezetét.

A Bíráló Bizottság 2015. május Z}-ántartotÍ. iilésén véleményezte akozbeszeľzési eljáľĺás dokumentumait és
megál l apítas aik ( 1 . s z. me l lé kl e t) az a|źlbbiak:

1.)megszavazták a Kbt. Harmadik Része alapjiĺn nemzeti eljárĺásrend szerinti hirdetmény és táľryalás nélkĺili
közbeszerzési elj áras a|ka|mazásźú.

2.) elfogadták az e|őĄesztés 2. sz. mellékletét képezo felhívás és dokumentiáciő tervezetét és javasolták
elfogadásra a döntéshozónak.

Azaján|attételľe felkéľt gazdasági szeľeplőkľe vonatkozójavas|atazalábbiak:
l. Réka-Tex Kft., székhely: 1095 Budapest, Soroksĺíri út 1 10., cégegyzékszźlm:0I09 984540



2. GSZK Gazdasági, Szo|gá|tatő és Keľeskedelmi Kft., székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Tölgyfa u. 5.,
cégjeryzéks zám: 73 09 086958

3. FATATEX Kft., székhe|y: |f04 Budapest, Léva u. 3., cégegyzékszám: 0I 09 9464|2
4. KAZUR LINIFORM Zrt., szé\łle|y: 1035 Budapest Szellő u. 10. VII. em. 19., cégjegyzékszám:0I I0

048030
5. VEKTOR Munkavédelmi Kft., szekhely: |222Budapest Nagýétényi út ||f., cégegyzékszám:0| 09

884255

II. A beteľjesztés indoka
A fenti becsült éľték alapján az árubeszerzés érdekében szükséges a kĺizbeszerzési eljĺírás megindításĺíra
vonatkozó d<jntéshozatal, valamint akłĺzbeszerzési eljárást indító felhívás és ajránlattételi dokumentació el-
fogadása.

ilL Döntés célja' pénzĺigyĺ hatása

A döntés cé|ja: az önkormányzati kĺjtelező feladat jogszabá|yi előírrísoknak megfelelő ellátása.

A beszeľzés fedezete a költségvetés 1ff03 címének - kĺjtelezo vállalt feladat _ formaruha dologi e|óirányza-
tan rendelkezésre źi|.

Iv. Jogszabályĺkiiľnyezet
A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mriködési Szabźt|yzatárő| sző|ő 36/20|4 (XI.Oó.) önkormány-
zati ľendelet 7. melléklet 1.l. pont l.1.3. alpontja szerint a Viáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt
kőzbeszerzési ügyekben az e|jźtrás megindítĺásáról, eredmény megállapítĺástrő|, beszerzési ügyekben az
eredmény megállapításáról.

Kéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Ha,rÁnoz,łTlJAvASLAT

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ,ldásvételi lreretszerződés keretében egłenruha és egłéb tarto-
zékok beszerzése eseti megrendelések alapján,,tárgyí)közbeszeruési eljáľĺásban úry dönt, hory

1. a közbeszerzésekről sző|ő20|l. évi CMII. tĺiľvényben foglalt nemzeti eljráľasrend szerinti, hiľdetmény és
tárgya|ás nélküli közbeszerzési eljáľást folytat le.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|5. május f7 .

2. e|fogadja az e|őteĘesztes f . szźlmű mellékletét képezo ajánlattételi felhívást és dokumentációt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 27 .

3. az aján|attételľe felkért gazdaságsszereplők a következők:

1. Réka-Tex Kft., székhely: 1095 Budapest Soroksrári út 110., cégjeryzékszźlm:0| 09 984540
2. GSZK Gazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., székhely: f310 Szigetszentmiklós, Tĺilgyfa u.

5., cégsegyzékszám: 13 09 086958
3. FATATEX Kft., székhe|y: 1204 Budapest, Léva u. 3., cégsegyzékszÁm:0| 09 9464|2
4. KAZUR UNIFORM Zrt., szpk,he|y: 1035 Budapes! Szello u. 10. VII. em. l9., cégjeryzékszám:0|

10 048030
5. vEKToR Munkavédelmi Kft., székhely: Budapest |222 Budapest Nagytétényi rit ||2., cĘjegy-

zékszám:0l 09 884255

Feleltĺs : pol gáľmester
Haĺáridő: 2015. mźtius 27.
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A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Ész-rľR Kft.., Jegyzői Kabinet
A lakosság széles körét éľintó dĺjntések esetén aze|oterjesztés előkészítĺĺjének javaslata aközzététe| módjá-
ra: honlapon

Budapest, 20l5. május 20.
1ü*-Ą.

dr. Balla Katalin
jegyzői kabinetvezető

xÉszÍrľrre: Jpcyzol KABrI{ET, Ész-Krn xľr.
LpÍnrł: Jpcyzol KABrNET
PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL: a .ęc .\ĺ --ĺt d\ | L L-5 1 ( ,-

JocI xoNľnoLL:>+

Er.lpNoRzrp:

h. rŃful,,ĺ* a,,L{
U

Dn. Gare.uBos ESZTER
ĺocľłľÁcsos

BpľpnĺsszrÉsRr aI-ranułs: ĺóvÁHecyľR:
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1. łjánlatkérő: Józsefvárcsi önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

2. A kiĺzbeszezés tárgya: -Adásvételi kerctszerződés keretében egyenruha és egyéb
tartozékok beszelzése esetÍ megrendelések alapján,, tárgyú, Kbt. Harmadik Rész, nemzeti
eljárásrend szerinti hirdetmény és targyalás nélkü|i kilzbeszerzési eljárás (Kbt. 7f2ĺ^. 5 (1) bekezdés
szerínti e|járás) során a felhilvas és dokumentació teĺvezetének véleményezése.

3. IdőponĘ 2015. május <).9:@

4. A jegyzőkönyrĺ felvéte|ekor jelen|évő személyek: alulíľott BB tagok

1.) A Bíráló Bizottság megszavazLa a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény
és tárgya|ás nélküli közbeszezési e|járás (Kbt. L22ĺA. 5 (1) bekezdés szerinti eljárás) pontja
szerinti e|járás) a lka|mazását.

2.) A Bĺráló Bizottság megszavazba és elfogadta az e|járást megindíto felhívást és dokumentációt.

3.) A Bírá|ó Bizottság megszavazta felhívás, dokumentáció tervezetét javasolom e|fogadásra a
dontéshozónak.

Me|léklet:
1. Egyéni bírá|ati lapok
2. ÖsszeférhetetlensĄ7i és titokta rtiási nyi |atkozatok

Bírá|ó Bizotlság tagjai :

tu_ĺ

S-,6=
./ í-

.|.s.....ĺ.}:.-....



EGYENI BIRALATI LAP

,,Adásvételi keretszenődés keretében egyenruha és egyéb tartozékok beszerzése eseti
megrendelések alapján,, tárgy(l, Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény és
targyalás nélkü|i közńszerzési e|járás (Kbt. t22ĺl.. 5 (1) bekezdés szerinti e|járás) során a felhívás és
dokumentáció tervezetének vé|eményezése.

Aján|atkérő neve: Józsefvárosi önkormányzat (1082 Budapest Baľoss u. 63.67.)

Bíráló Bizottság tagja : c"", uJ aÁ.>rĺ q-\. Pua
1.) Egyetértek az előterjesztésse|. Javas|om megszavazni és e|fogadni a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti

e|járásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás né|külí közbeszezési e|járás (Kbt. L22l^. s (1)
bekezdés szeri nti eljá rás) meg i nd íto fel h itvá sat és doku mentációját.

Budapest, 2015. máju 
' 
ło. .



EGYENI BTRALATI LAP

,nadásvételi keretszeződés keretében egyenruha és egyéb tartozékok beszerzése eseti
megrendelések alapján,, tárgyú, Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény és
targyalás né|kü|i kozbeszerzési eljárás (Kbt. I22l^. 5 (1) bekezdés szerinti eljárás) során a fe|hívás és
dokumentáció teruezetének véleményezése.

Ajánlatkérő neve: Józsefuáľosi önkormányzat(lo82 Budapest Baross u. 63.67.)

BírálőBizottságtagja: íł.,,.,,, ń,,,,
1.) Egyetéĺtek az e|őterjesztéssel. Javaslom megszavazni és e|fogadni a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti

e|járásrend szerinti hirdetmény és tárgya|ás nélkü|i ki5zbeszerzési e|járás (Kbt. I22ĺA. s (1)
bekezdés szerinti eljárás) megindíto fe|hívasat és dokumentációját.

Budapest, 2015. máju'Ł.



EGYÉNI aÍRÁLArr LAp

,Ádásvételi kerctszenődés keretében egyenruha és egyéb tartozékok beszenése eseti
megrendelések alapján,, tárgyÚ, Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény
közzététe|e né|kü|i tárgyalásos kozbeszezési e|járás (Kbt. L22.5 0) bekezdés a) pontja szerinti e|járás)
során a felhÍvás és dokumentáció teruezetének vé|eményezése.

Ajánlatkérő neve: Józsefuárosi tinkormányzat (ĺo82 Budapest Baross u. 63.67.)

Bírá|ó Bĺzottság tagja ,O& 3nusntu\ c r-rc
1.) Egyetértek az e|őterjesztésse|. Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti

e|járásrend szerinti hirdetmény kozzététele né|kü|i tárgya|ásos közbeszerzési e|járás (Kbt. 122. s
(7) bekezdés a) pontja szerĺnti eljárás) megindĺtó fe|hÍvását és dokumentációját.

Budapest, 2015. máju s E.



EGYENI BIRALATI LAP

,,AdásvételÍ keretszerződés keretében egyenruha és egyéb tartozékok beszerzése ereti
megrendelések alap1án" tárgyú, Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény és
tárgyalás né|kü|i közbeszerzési eljárás (Kbt. I22l^. 5 (1) bekezdés szerinti e|járás) során a fe|hÍvás és
dokumentáció teĺvezetének véleményezése.

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

Bírá|ó Bizottság tagja: süĺioR Đa\ĺlo
1.) Egyetéĺtek az e|őterjesztésse|. Javaslom megszavazni és e|fogadni a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti

e|járásrend szerinti hirdetmény és tárgya|ás nélkü|i közbeszerzési e|járás (Kbt. L22l^. 5 (1)
bekezdés szerinti eljárás) megindító fe|hívásat és dokumentacióját.

Budapest 2015. má3us ZO .



összerÉnĺeĺen-eĺĺsÉcr És ľľľorcrnnĺÁsr NYILATKoZAT

A 2011. Évr CVIil. ľonvÉľv (ĺĺovÁasrAKBAN Ksr.)

24.$-tszERrNr

A|u|írott e'd.,-, ľJ .ĺ-^\ cEľl -.u_ľDŁ (|akcím:pĺ,'l."!...ĺ-ł frlJ.-ĺ.ó mint a Bírá|ó Bizottság tagja nyi|atkozom, hogy
a Józsefvárosi (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) álta| megĺndítandó "
Adásvételi kerebzerződés keretében egyenruha és egyéb tartozékok beszerzése eseti
megrendelések alapján" tárgyll közbeszerzési eljárásban nem taftozom a Kbt. 24. $-ában
meg hatá rozott osszeférhetet|enség i fe|téte|ek hatá lya a lá.

Nyilatkozom, hogy minden szüksĄ;es intézkedést megteszek annak érdekében, hogy elkerüljem
az összeférhetet|enséget és a Verseny tisztasagának sérelmét eredményező helyzetek
kialakulását.

Kijelentem, hogy az eljárás során tudomásomra jutott információkat jogosulat|an személynek sem
az e|járás alatt, sem azt kovetően nem adom ki, i||. nem teszem hozzáférhetővé.

/1

Budapest, 2015. május Áp.



összerÉnĺrľErI.rľsÉcr És ĺľolcľłnĺÁsr NYILATKoZAT

A 2011. Évr CVIII. rönvÉľv (ĺľovÁaarAKBAN Ker.)

24. $.ł sZERINT

mint a Bírá|ő Bizottság tagja nyilatkozom, hogy
'ĺ. /.ĺv€L (|akcír.n:

a Józseńĺárosi (1082 Budapest Baross u. 63.67.) álta| megindítandó"
Adásvételi kercBzerződés keretében egyenruha és egyéb brtozékok beszerzése eseti
megrendelések alapján" targyű közbeszerzési eljárásban nem taĺtozom a Kbt. 24. $-ában
meg hatá rozott összeférhetetlensĄ7 i feltétetek hatá lya a |á.

Nyi|atkozom, hogy minden szÜkséges intezkedést megteszek annak érdekében, hogy elkerü|jem
az összeférhetetlensĄ;et és a Verseny tisztasagának sérelmét eredményező hetyzetek
kiaIaku|ásat.

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

Budapest, 2015. május ?o .



összerÉnnEľeĺuľsÉer És ľľrorľnnrÁsr NYILATKoZAT

A 2011. Éw c\/Iil. rönvÉľv (n ľovÁarrAKBAN Ksr.)
24. S-A szERrNT

Alu|írott dľls (ĺakcím:
mĺnt a Bírá|ó Bĺzottság tagja nyilatkozom, hogy

a (1082 Budapest, Baross u. 63.67.) á|tal megindÍtandó,,
AdásvételÍ keleBzenődés kerctében egyenruha és qyéb taftozékok beszerzére eseti
megrcndelések alapján,, targyú közbeszezési eljárásban nem taŕozom a Kbt. 24. $-ában
meg hatá rozott összeférh etetlenség i fe|tételek hatá |ya a |á.

Nyilatkozom, hogy minden szükséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy e|kerü|jem
az osszeférhetet|enséget és a verseny tiszüasagának sére|mét eredményező he|yzetek
kiaIaku|ásat.

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

Budapest, 2015. máju'1Ł.

aláírás



összerÉnneĺerleľsÉcr És rrrorcľłnľÁsr NYILATKoZAT

A 2011. Évt CVI[. ronvÉľv (n rovÁaerłxałľ Ksľ.)

24,9-a,szERrNT

Alu|írott suaroę o (|akcím:
mint a Bírá1ő Bizottság tagja nyi|atkozom, hogy

a Józseńrárosi (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) álta| megindítandó"
Adásvételi kercBzerződés kerctében egyenruha és egyéb tartozékok beszerzére eseti
megrendelérek alapján" targy(l közbeszeĺzési eljárásban nem tartozom a Kbt. 24. $-ában
meg hatá rozott összeférhetetlenség i feltételek hata |ya a lá.

Nyilatkozom, hogy minden szÜkséges intezkedést megteszek annak érdekében, hogy e|keniljem
az összeférhetetlensĄ7et és a Verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek
kialakulásat.

Kijelentem, hogy az eljárás során tudomásomra jutott információkat jogosu|at|an személynek sem
az eljárás alatt, sem azt kovetően nem adom ki, ill. nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest, 2015. május Zo.

aláírás
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Józsefvá rosi ö n kormá nyzat
1082 BUDAPEST Baross utca 63-67.
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[KBT. LzZIA. s (1) FEKEZĘES.szERINTIl

KOZBESZERZEST ELIARASHOZ

2015.



AHPIN FonMÁcróx ł rozges zepzÉsl e uÁnÁsnól

Józsefuárosi Önkormánpat ajánlatkérő nevében ezenneĺ fe|kérem, hogy a 2015. május......
napján megkĹildott aján|attéte|i felhívás, valamint a dokumentációban |eírtak szerint tegye meg
aján|atát a je|en közbeszerzés tárgyát képező fe|adatok megva|ósítására.

Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
Telefon: +36 74592!23
Fax: +36 13136696
E-mail : ballakata@jozsefuaros. hu

Ąiánlatkérő nevében e|iáró hivatalos közbeszezési tanácsadó:
ESZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. BBT irodaház
Telefon: +36 1 7888931
Fax: +36 L7896943
E-mail : titkarsag@eszker.eu

Az eljárás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény és tárgya|ás né|kü|i közbeszezési
e|járás (Kbt. 722lA. 5 (1) bekezdés szerinti e|járás). A hirdetmény és tárgya|ás nélküli e|járás
o|yan egy szakaszbó| á||ó közbeszerzési e|járás, ame|yben az aján|atkérő a nyí|t e|járás nemzeti
e|járásrendben irányadó szabá|yait a|ka|mazza a Kbt. L22l^. $-ban fogla|t kü|önbségekkel.

Eljárás nve|ve:
Jelen közbeszezési e|járás kizárólagos hivata|os nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar
nye|ven benyújtott dokumentumok aján|attevő á|tali fe|e|ős fordítását is e|fogadja.

Az elĺárás tárgya:
,,Adásvéte|i keretszeződés keretében egyenruha és egyéb taĺtozékok beszezése eseti
megrende|ések ala pjá n,,

A szeződés időtaĺtama:
A szerződés a|áírásátó| a keretösszeg kimeľÜléséig, de |egkésőbb 2016. december 31-ig.

Eoyéb rendelkezések:
Amennyiben az ajánlattéte|ĺ fe|hilvás és je|en dokumentáció között ellentmondás merül fel, űgy az
aján|attéte|i fe|hívasban közö|teket kell méruadónak tekinteni.

Ae. e|járás során fe|merü|ő, az aján|attételi felhívásban és je|en dokumentációban nem
szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekrő| sző|ő 2O1I. évi CVIII. töruény és
végrehajtási rende|etei az irányadóak.



2.

AJAN LATTETELI FELHIVAS

Aján|atkérő adatai:

Aián|atkérőre vonatkozó információk:
Név: Józsefuárosi onkormányzat
Cím: 1082 Budapest Baross u.63-67.
Telefon: +3614592123
Fax: +36 13136696
E-mai| : ba||akata@jozseńnros. hu

Lebonvo|íto szeruezet:

-

ESZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. - BBT Irodaház
Telefon: +361/788-8931
Fax: +361/789-6943
E-mail : titkarsag@eszker.eu

A közbeszerzési eljáľás fajtája, a| kal mazásána k i ndoko!ása :

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti hirdetmény és tárgya|ás né|kü|i
közbeszezési eljárás (Kbt. IŁfĺ^. 9 (1) bekezdés szerinti e|járás): Ha az árubeszezés
becsült éftéke nem éri e| a huszonötmi||ió forintot és az eljárásban tárgya|ás tańása nem
szükséges, az aján|atkérő o|yan kozbeszezési e|járást is lefo|ytathat ame|yben a nyí|t
e|járás nemzeti e|járásrendben irányadó szabá|yait a|kalmazza a Kbt. 72zĺ^.$-ban fog|a|t
kü|önbségekke|.

A dokumentáció rendelkezésľe bocsátásának módja' hatáľideje, annak
beszeruési he|ye és pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsatja ajánlattevők rendelkezésére a Kbt.
52. s (3) bekezdésének megfe|e|ően. Aján|atkérő a dokumentációt az aján|attéte|i fe|hívás
megkü|déséve| egyidejűleg eleKronikus úton is továbbítja ajánlattevők részére.

A kłizbeszeęés táľgya és mennyisége:
Tárgya: ,Ádásvéte|i keretszeződés keretében egyenruha és egyéb taftozékok beszezése
eseti megrendelések a|apján,,

MennyisáJe:

69 fő részére - a 7ol20L2. (Xil.14.) BM rendeletben megfoga|mazott - szabvány ruhák és
kiegészítők szá||ítása eseti megrende|és a|apján.

Aján|attevő fe|adata fe|ső ruházat fe|iratozása az alábbiak szerint:

- kabátot dzsekit zubbonyok: tépőzár né|kü|i betét fe|iratüa|, a betéten a fe|irat fehér
h ímzéssel, fel i rat :,Józsefuá rosĺ KözterÜ |et-fel ü gye|et,'

- láthatósági me|lény: fe|irat szĺtanyomássa|; fekete színű nyomássaĺ; fe|irat: Józsefuárosi
Közterü |et-felÜgyeIet''

- minden további felsőruházat: fe|irat szitanyomássa|; a sötétkék pó|ókon fehér színű, a
fehér pólókon sötétkék színű nyomássa|; fe|irat: ,)ózsefuárosi KozterÜ|et-fe|ügye|et',,

I fő ruházati felszere|ése az a|ábbi ruhaneműkbőĺ és kiegészĺtőkből á||:

4.
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Aján|atkérő a fent |eíltakka| minden szempontbó| egyenéftékű eszközoket is e|fogad a
310ĺf01I (XII.23.) Korm. rende|et 26. g (6) bekezdése alapján, a megnevezés csak a tárgy
jel|egének egyérte|mű meghatározása érdekében töftént' Amennyiben Ajánlattevő nem a
műszaki |eír.ásban e|őílt termékeket aján| meg ajánlatában, űgy az aua| qyenértékűséget
Aján|attevőnek ke|| igazo|nia és bizonyítanĺa !

CPV Kódok: 18110000-3 Egyenruha

5. A szerződések meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszezési
eljá rást lefolytatjá k:
Adásvétel ĺ keretszeaődés

6. Aszerződés időtaÉama vagy a teljesítés határideje:
A fe|ek a szeaődést határozott időtaftamra kotik:



Az adásvéte|i keretszezcídés megkotésének napjátó| |egkésőbb 2016. december 31-ig,
vagy a keretösszeg kimerÜ|éséig, ame|y nettó 10.000.000,- Forint'

7. A te|jesítés helye:
1082 Budapest, Baross u. 63-67. (aján|atkérő székhe|ye)
NUTS: HU101

8. Az ellenszotgáltatás te|jesítésének feltéte|ei vagy a vonatkoző jogszabá|yokra
hivatkozás:
Ajánlatkérő elő|eget nem biztosít.

Az ajánlattéte|, a szeződés és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF)

A kifizetési határidő (30 nap) kezdő időpontja az Aján|atkérő á|ta| |eigazolt osszegű,
szerződésszerű és a jogszabá|yoknak megfe|elő számla és me||ék|etei Ajánlatkérő á|ta|i

kézheałéte|ének időpontja.

Ajánlatkérő az el|enszolgá|tatás összegét a hivata|os megrende|és a|apján a teljesítést
követően, a nyeľtes ajánlattevő szerződésszerű teljesÍtésének (tételes e|számo|ás alapján)
aján|atkérő te|jesítésigazolásra jogosu|t képvise|ője á|tali igazo|ást követően kiál|ított' formai
és tartalmi szempontból szabá|yszeríi szám|a a|apján, a Kbt. 130. s (1), (5)-(6), és a Ptk.
6:130.$ (1) bekezdés rende|kezései a|apján a nyertes ajánlattevő á|ta| az aján|atban
megjelö|t ba n kszá m |á ra töĺténő átuta |ássa I te|jesíti.

A megva|ósítas pénztigyi fedezetét Aján|atkérő 100o/o-ban saját forrásbol biztosítja.

Aján|atkérő a kĺfizetés során az Adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évi XCII. töruény (a
továbbĺakban: Aĺt.) 36/A. S-ában fog|altakat te|jes körben alkalmazza.

Késede|mes fizetés esetén Aján|atkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. s) méftékű, és a
késede|em időta ńa má h oz igazodő késede| m i ka matot fizet.

Vonatkozó joosza bá ĺyok kÜ |önösen :

- Fu adőzás rendjéről szó|ó 2003. évi XCII. törvény 36/A. s
- A közbeszezésekrő| sző|ő 20tL. évi CVIII. töĺvény
- Az á|ta|ános forga|mi adóró| sző|ő 2o07. évi O00/il. törvény
. A PolgáriTöľvénykönyvrő| sző|ő 2013. évi V. töruény

9. Annak meghatározán, hogy az aján|attevő tehet.e többváltozatú (alteľnatív)
ajánlatot valamint a ľészajánlat.tétel lehetősege vagy annak kizárása:
Je|en e|járásban Aján|atkérő a tobbvá|tozatú (a|ternatÍv) aján|attéte| |ehetőségét kizárja és
részajánlattéteĺi |ehetőséget nem biztosít.

10. Az ajánlatok értékelési szempontja:
pz, aján|atok értéke|ési szempontja je|en e|járásban a legalacsonyabb összegĺi
ellenszolgáltatás (Kbt. 71. 5 (2) bekezdés a) pont).
A |egalacsonyabb összegű ellenszo|gá|tatás értéke|ési szemponton belü| az Aján|atkérő a
megajánlott e||enszo|gá|tatásokat veti össze és a Kbt. szabá|yai szerint a |egalacsonyabb
összegű aján|atot vá|asztja ki.
A vá|la|ásokat úgy kel| megadni, hogy azok. tarta|mazzanak minden járulékos kö|tséget
függetlenĹil azok formájátó| és forrásátó|, pl. VAM, kü|önboző dfiak és i||etéket stb.
Az ajánlatok kĺdo|gozásakor vegyék figye|embe, ho9Y az ajánlati árnak te|jes körűnek ke||

lennie, vagyis magában kell fog|a|nia va|amennyi ajánlattevői kifizetési igényt.



Az Aján|attevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés va|utaneme is
csak ez lehet.

11. A kizárő okok és a megkövetelt igazo!ási mód:
Az e|járásban nem |ehet aján|attevő, a|vá|la|kozó, és nem vehet rést, az a|kalmasság
igazo|ásában o|ylan gazdasági szerep|ő, aki a Kbt. 56. s (1) bekezdés hatá|ya a|á tańozik.
Az e|járásban nem |ehet aján|attevő, aki a Kbt. 56. s (2) bekezdésének hatá|ya alá taftozik.

A megkövete|t igazo|ási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 31ol2oll. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. $-a a|apján az
aján|attevőnek aján|atában nyi|atkozatot ke|| benyújtania, hogy nem taftozik a fenti kizárő
okok hatálya a|á, va|amint a Kbt. 56. 9 (1) bekezdés k) pont kc) a|pontját a 310/2011. (Xil.
23.) Korm. rende|et 2. 5 i) pont ib) a|pontja és a 4. 5 Đ pont fc) alpontjában fog|a|tak
szerint kell igazolnia.

A|vállalkozó és a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más szeruezet vonatkozásában:
- Aján|attevő a Kbt. 58. s (3) bekezdésében fog|a|taknak megfe|e|ően aján|atában csak
nyi|atkozni köte|es arró|, hogy a szeződés te|jesíteséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. $
szerinti kizárő okok hatá|ya a|á eső a|válla|kozót, valamint az á|ta|a alka|masságának
igazo|ására igénybe vett más szeruezet nem taftozik a Kbt. 56. $ szerinti kizáró okok
hatá|ya alá.
A kizárő okok igazo|ása tekintetében tett nyi|atkozatoknak a fe|hÍvás megkü|dését követő
ke|etkezésűnek kel| |ennitik.

Aján|atkérő felhÍvja Aján|attevők figye|mét, hogy kizárja az e|járásboĺ azt az ajánlattevőt,
a|vá||a|kozót, vagy az alka|masság igazo|ásában részt vevő más szeruezetet, ame|y/aki
részérő| a l<zárő okok az e|járás során következnek be.

12. Az alka|massági követelmények' az alkalmasság megÍté|éséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az aĺkalmasság mqítéléséhez sztil<sĄ7es adatok
és a megkciveteĺt igazoĺásimód:

Pl. Aján|attevő csato|ja a 3t0l2011. (XII. 23.)

Korm. rende|et 14. s (1) bekezdés b) pontja

a|apján az e|őző három (3) lezáft üz|eti évre
vonatkozó, saját Vagy joge|ődje számviteli
jogszabá|yoknak (elsősorban a számvite|rő| sző|ő

2000. évi C. töruény) megfelelően összeá||ított

éves beszámolóját kiegészítő meĺlék|etek né|kül.

Amennyiben az aján|atkérő á|ta| kért mérleget és
eredménykimutatást tartaImazó beszámo|ó a

céginformációs szo|gá|at hon|apján

megismerhető, a beszámo|ó adatait az
aján|atkérő el|enőzi, a céginformációs szolgá|at
hon|apján megta|á|ható beszámoló részét képező
mér|eg és eredménykimutatás csato|ása az
ajánlatban nem szükĄ7es.

Ha az ajánlattevő azért nem rende|kezik az e|őző

három |ezárt' üzleti évre vonatkozó beszámo|óva|,

Az a ĺka lmasság mĺn im um követelménye(i) :

Pl. A|ka|mat|an aján|attevő, ha mérleg szerinti
eredménye az előző három (3) |ezárt üzleti év
során 1-né| többszor negatív vo|t.



mert az időszak kezdete után kezdte meg

működését, az alka|masságát a közbeszezés
tárgyábol származő árbevéte|rő| szó|ó
nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben
alka|matlan ajánlattevő, ha működésének ideje
a|att a közbeszezés tárgyábó| (qyenruha
száĺĺítĺísa) származő - általános forga|mi adó
nélkü| számÍtott - árbevéte|e nem éri e| a nettó
hat mi|lió forintot. (310/2011. (xII. 23.) Korm.

rendelet 14. 5 (2) bekezdés).

A P1. pontban előíft a|kalmassági
követe|ménynek közös aján|attevők
éfte|emszerűen kizáró|ag egyenként fe|e|hetnek
meg, í9y a Kbt. 55. s (4) bekezdése alapján
e|egendő, ha kozr'i|Ük egy megfelel

Ajánlattevő (közös aján|attevők) az e|őírt
aIkaImassagi kovete|ményeknek bárme|y más
szeruezet (vagy szemé|y) kapacitására
támaszkodva is megfe|e|het a Kbt. 55. s (4).(6)
bekezdésében fog la |ta knak megfe|e|ően.

Amennyiben aján|attevő az alka|massági
követe|ményeknek bármely más szeruezet (vagy
szemé|y) kapacitására támaszkodva kÍván
megfe|e|ni, úgy aján|attevő a|ka|masságát a Kbt.
55. s (5)-(6) bekezdései szerint köte|es igazo|ni.

A kapacitásait rende|kezésre bocsátó szervezet az
előílt igazo|ási modokka| azonos módon köteles
igazolni az adott alka|massági feltéte|nek torténő
megfe|elést, továbbá koteles nyi|atkozni, hogy a
szerződés te|jesíŁéséhez szüKéges erőforrások
rende|kezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időta fta ma a |att.

Amennyiben aján|attevő a pénzügyi és gazdasági
alka| massági fe|téte|ek szeri nti alkaĺmasságát más
szeruezet (vagy szemé|y) kapacitására
támaszkodva igazolta, akkor a kapacitást
rende|kezésre bocsató szeruezet kote|es
kezesként fe|e|ősséget válla|ni a Kbt. 55. s (6)
bekezdés c) pontja szerint.

Vagy ajánlattevő vá|asztása szerint
alkalmasságát igazolhatja a fenti aIkaImassági
követelmény igazo|ásának benyújtasa he|yett
kizárő|ag az a |á bbiva | :

Ajánlatkélő a 3lo/2o77 (xII.23,) Korm,
rcndelet 74, és 77. bekezdése



alapján elfogadja az ajánlattevő arra
vonatkozlí nyÍIatkozatát Ís, hogy megfelel
az ajánlatkélő álbl előírt alkalmassági
követelményeknet azzal, hogy
amennyiben az elbíráIás során az
ajánlatkétőnek kétége merĺil fel a
nyÍIatkozat ualóeígtartalmáual
kapcsolatban, a Kbt, 67. 5 (7) bekezdée
szerÍnti felvÍIágosítiís kélés keretében
előírhatia az igazolás benvújtiősĺőt,

Az alkalmassiíg mqítéléséhez sztikséges adatok
és a megkciveteĺt ĺgazolási mód:

Ml. Aján|attevő mutassa be a 310/2011. (Xil.
23.) Korm. rende|et 15. s (1) bekezdés a) pontja
a|apján az ajánĺattéte|i fe|hÍvás megkti|désétő|
visszafe|é számított 3 év |egje|entősebb
közbeszetzés tárgya szerinti szá||Ításait. 

^zismertetéshez csato|ni ke|| a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rende|et 16. 5 (5) bekezdésében
meg határozott nyi |atkozatot Vagy igazolást.
A referencianyi|atkozatbó| vagy
referenciaigazo|ásbó| mi nden a |ka I massági fe|téte|
te|jesü|ésének ki ke|| derü|nie és taĺta|maznia kel|
|ega|ább a 3L0lf0I!. (XII. 23.) Korm. rende|et
16. s (2) bekezdés szerinti adatokat.

Aján|atkérő rögzíti, hogy amennyiben egy
gazdasági szerep|ő referenciaként o|yan korábbi
szá||ítast kí'ván bemutatni, ame|yben konzorcium
vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban
az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja e| az
aIkaImasság igazolásaként ame|y konzorciumi
tagként Vagy projekttársaság tagjaként saját
hányadban kie|égíti az e|őíĺt alka|massági
feliéte|eket, figye|emme| a Kbt. 729. 5 (7)
bekezdésében meghatározottakra is. (kérjÜk
emiatt a te|jesítés bemutatásáró| sző|ő
nyi|atkozatban adják meg a saját te|jesítés
méĺtékét száza|ékban vagy forintban).

A Kbt. 55. 5 (4) bekezdésében fog|a|tak a|apján
az M1 a|ka|massági feltétel esetében az együttes
megfe|e|és megengedett'

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az e|őílt
aIkalmassági követe|ményeknek bárme|y más
szeruezet (vagy szemé|y) kapacitására
támaszkodva is megfe|e|het a Kbt. 55. 5 (4)-(6)
bekezdésében fog |a |ta knak megfele|ően.

Amennyiben ajánlattevő az a|ka|massági
kovete|ményeknek bárme|y más szervezet (vagy
szemé|v) kaoacitására támaszkodva kíván

Az a ĺka lmasság m in im u m kcivetelménye(i) :

Ml. Alka|mat|an az aján|attevő, hä nem
rendelkezik az ajánlattéte|i fe|hÍvás megkü|désétő|
visszafe|é számított 3 évben (36 hónapban),
osszességében |egalább nettó 6.000.000 forint
éĺtékben teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti
(egyenruha száĺlĺtĺása) szá||ítÉsi
referencĺával/referenciákka|. A megfe|e|és
|egfe|jebb két referenciávaI is igazolható.



megfe|elni, úgy aján|attevő a|ka|masságát a Kbt.
55. s (5)-(6) bekezdései szerint köte|es igazo|ni.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az
e|őílt igazolási modokka| azonos módon köte|es
igazolni az adott alka|massági fe|téte|nek töfténő
megfe|e|ést, továbbá köte|es nyi|atkozni, hogy a
szeződés te|jesíteséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre á||nak majd a szerződés
te|jesítésének időta rta ma a |att.

Vagy ajánlattevő vá|asztása szerint
aIkalmasságát igazo|hatja a fenti aIkalmassági
követe|mény igazo|ásának benyújtása he|yett
kizáró|ag az a|ábbiva|:

Ajánlatkétő a 37o/2o77 (xII,23,) Korm,
rcndelet 14. g (8) és 17. s @) bekezdére
alapján elfogadja az ajánlatteuő arra
vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel
az ajánlatkétő áItal előírt alkalmassági
kcivetelményeknet azzal, hogy
amennyÍben az elbíráIás grán az
ajiűnlatkéńnek kétége meríil fel a
nyÍIatkozat ualósitgtaftalmáual
kapaolathn, a Kbt, 67, s (7) bekezdée
szerÍnti felvilágosítás kélés keretében

az

13. Aján|attételi határidő:
żors. ńájus rc<. napja 11:00 óra
Az aján|atoknak e határidőig az a|ábbi címen rende|kezésre ke|| ál|nia, a kézbesí!ésbő|
származő bá rm i nem ű késede|em az ajá n |attevő fe|e|őssége.
Az aján|atot az aján|attéte|i határidő |ejáftaig az egyéb információk 25. pontjában
meghatározott időpontokban |ehet |eadni.

L4. Az aján|at benyújtásának címe:
Ész-ren rn.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárság

15. Az aján|attétel nyeIve:
Az aján|atot magyar nyelven ke|| beadni, más nyelven nem nyújtható be az aján|at.

Az e|járás során mindennemű |eve|ezés és kapcso|attaftas csak ezen a nye|ven tofténik.
Joghatas kivá|tására csak a magyar nye|vű nyi|atkozatot okiratok a|kalmasak. Abban az
esetben, ha a benyújtásra kerü|ő igazolások vagy okÍratok nyelve nem magyar, lhgy az
ajánlattevő kote|es me||éke|ni a magyar nye|vű ajánlattevő á|ta|i fele|ős fordításokat annak
szem e|őtt taftásáva|, hogy a he|yte|en fordítás következményeit az aján|attevőnek ke||

viselnie.

16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye' ideje és az ajánlatok felbontásán jelenIétre
jogosultak:
Ész-ren rn.



1026 Budapest, Pasaréti út 83. targya|ó
2015. május >o<. napja 11:00 óra
Kbt. 62. $ (2) bekezdésében meghatározott szemé|yek jogosu|tak jelen |enni.

Ĺ7 . Az ajánlati kötöttség mi nimál is időta rta ma :

30 nap, az aján|attételi határidő |ejártatól számÍtva

18. Az ajántati biztosíték elöírásara, va|amint a szezödésben megkövete|t
szeződést biztosÍtó me!|ékkötelezettségekre vonatkozó információ:
Aján|atkérő je|en kozbeszerzési e|járásban aján|ati biztosítek nyújtását nem követeli meg.

Nyeftes aján|attevő késede|mi és meghiúsu|ási kötbér fizetésére koteles az a|ábbiak és
szeződésteruezetben rész|etezettek szerint.

Késedelmi kötbér: nyeftes aján|atevő késedelemi kötbér megfizetésére kote|es, ha o|yan
okból, amiéft fe|e|ős a szeęődésben meghatározott te|jesítési határidőt e|mu|asĄa. A
késede|mi kötbér a|apja az érintett megrende|éssel érintett termékek nettó véte|ára.
Méftéke minden megkezdett naptári napra a kotbém|ap 3o/o-a.

Meohiúsu|ási ktitbér: nyertes aján|attevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha
o|yan okbó|, amiéft fe|e|ős, a szerződés te|jesítése meghiúsul. A meghiúsuĺási kötbér
mértéke keretosszeg (kötbéra|ap) l5olo-a.

Aszeęődést biztosíto me||ékköte|ezettsé9eket a szerződés teľvezet tafta|mazzák.

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

20. Egyéb információk:
1. A hiánypot|ást Aján|atkérő a Kbt. 67. $ szerint biztosítja. Aján|atkérő nem rende| e| újabb
hiánypot|ást, ha aján|attevő a hiánypot|ása során korábban nem szerep|ő gazdasagi
szerep|őt von be az e|járásba és e gazdasági szereplőre tekintettel |enne szükséges az
újabb hiánypótlás.

2. Jelen e|járásban kizárólag az aján|attételre felhívott gazdasági szereplő(k)
tehet(nek) ajánlatot. Az aján|attételre fe|hívott gazdasági szerep|ők kozösen nem
tehetnek aján|atot nincs azonban akadá|ya annat hogy va|ame|y aján|attéte|re felhívott
gazdasági szerep|ő o|yan gazdasági szereplővel tegyen közös aján|atot, ame|ynek
ajántatkérő nem kÜ|dott aján|attéte|i fe|hilvást.

3. pę aján|atnak (valamennyi rész tekintetében) tartalmaznia ke|| az ajánlattevő
nyilatkozatát a Kbt. 60. s (3) és (5) bekezdéséľe, a Kbt. 40. s (1) bekezdés a) és
b) pontiára. Nemleges taftalommal is csato|andóak a nyi|atkozatok'

4. Közös ajánlattéte| esetén a Kbt. 25. $-ban fog|a|tak szerint ke|| eljárni.

5. Nyertes aján|attevők á|tal a|apítandó gazdá|kodó szeruezette| kapcso|atos
követe|mények: Az ajánlatkérő gazdá|kodó szeĺvezet a|apítasát kizáĄa mind aján|attevő,
mind közos aján |attevők vonatkozásába n.

6. Foľmai előírások: az aján|atot aján|attevőknek nem e|ektronikus úton ke|| a jelen
fe|hĺivásban és a dokumentációban meghatározott tafta|mi és formai követelményeknek
megfele|ően elkészÍEenie és benyújtania :

. az aján|at papír alapú pé|dányát zsinórral, lapozhatóan ossze kel| fíizni, a csomót
matricáva| az aján|at e|ső vagy hátsó |apjához rĘzíteni, a matricát le keĺl bé|yegezni,



vagy az aján|attevő részérő| erre jogosuĺtnak a|á ke|| írni, úgy hogy a bé|yqző, i||ető|eg
az a|áírás |ega|ább egy része a matricán legyen;

. az aján|at o|da|számozása eggye| kezdődjön és o|da|anként növekedjen. E|egendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó o|da|akat számozni, az üres o|da|akat nem
ke||, de |ehet. A cím|apot és hátlapot (ha vannak) nem kel|, de |ehet számozni. te,
ajánlatkérő az ettő| kismértékben e|térő számozást (p|. ęyes o|da|akná| a lA, lB
o|da|szám) is e|fogad, ha a tafta|omjegyzékben az egyes iratok helye egyéfte|műen
azonosítható és az iratok he|yére egyéľte|műen |ehet hivatkozni. Az aján|atkérő a
kisméľtékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az aján|atban való
tájékozodása, i||etve az aján|atra való hivatkozása érdekében szÜkséges;

. az ajánlatnak az elején taftalomjegyzéket ke|| tarta|maznia, mely a|apján az aján|atban
szerep|ő dokumentumok o|da|szám a|apján megta|álhatóak;

. az aján|atot záft csomago|ásban, 1 papír a|apú pé|dányban ke|| beadni. Az aján|atot te|jes
terjede|mében - e|eKronikus képo|vasó eszköz (scanner) segítségéve| - e|ektronikus
adathordozón is be ke|| nyújtani (CD, DVD), 3 darab elektronikus, a papír alapri
pé|dánnya| mindenben megegyező másolati példányban, je|sző né|kü| o|vasható pdf
formátum ú fáj |(ok)ba n.

. az aján|atban lévő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a vegén a|á ke|| írnia az adott
gazdá|kodó szeruezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy olyan személynet vagy szemé|yeknek
aki(k) erre a jogosult szemé|y(ek)tő| ír.ásos meghata|mazást kaptak;

. az ajánlat minden olyan o|da|át amelyen - az ajánlat beadása e|őtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot a|áíró személynek vagy szemé|yeknek a módosí[ásná| is
kézjeggyel ke|| e||átni;

. a zárt csomagon: A1ánĺat: ,,Egyenruha beszerzés,, va|amint: ,,Gak kcizbeszerzési eljárás
során, az aján|attételÍ határidő lejáľtakor bontható fel!, mąje|ö|ést ke|| feltüntetni.

8. Az aján|atokat í.ásban és záftan, a fe|hívás által megjelö|t kapcso|attaftasi pontban
megadott címre közvet|enti| vagy postai úton ke|l benyújtani az aján|attéte|i határidő
lejáftaig. A postán fe|adott ajánlatokat az aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn beltj|

benyújtottnat ha annak kézhezvéte|ére az aján|attételi határidő |ejártat mege|őzően sor
kerü|. Az aján|at, i||etve az azza| kapcso|atos postai kü|demények e|vesztésébő| eredő
kockázat az aján|attevőt terhe|i.

9. Az aján|atnak fe|o|vasó|apot ke|| taftalmaznia a Kbt. 60. $ (6) bekezdése szerint.

10. Az aján|atot az aján|attételi határidő lejáftaig, hétľőtő|-péntekig 09.00-15.00 óra kozött'
az aján|attéte|i határidő |ejáftanak napján 9.00-11.00 óra kozött |ehet leadni e|őzetes
egyeztetésse|.

11. pE' aján|athoz csato|ni ke|| az aján|attevő, az a|kalmasság igazolásába bevont
(kapacitást nyújtó) gazdasági szerepĺő cegjegyzésre jogosult, nyi|atkozatot dokumentumot
a|áírő képvise|ő aláírási címpeldányát vagy a|áírás mintáját. Amennyĺben az aján|at
cegjegyzésre jogosu|tak á|ta| meghata|mazott(ak) aláírásáva| kerül benyújtásra, a te|jes
bizonyíto erejű magánokiratba fog|a|t meghata|mazásnak tarta|maznia ke|| a
meghata|m azott a|áírás mintáját is.

12. Aján|atkérő a Kbt. 122. $ (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attételi határidő lejártat mqe|őző haľmadik
munkanapot (tájékoztatás megkü|désére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az
aján|attéte|i határidő |ejártat mqe|őző ötödik munkanapig megérkeznek aján|atkérőhöz.

13. Fordítás: az aján|atban va|amennyi igazo|ást és dokumentumot magyar nye|ven ke||

benyújtani. Az aján|atkérő a nem magyar nye|ven benyújtott dokumentumok aján|attevő
álta|i fe|e|ős fordítasát is kote|es elfogadni.



14. Irányadó idő: A teljes aján|attéte|i fe|hívásban, valamint az e|járás során valamennyi
órában megadott határidő közép-európai he|yi idő szerint értendő. (cEr)

15. Aján|atkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rende|et 20. s (4) bekezdés a|apján fe|hÍľja az
aján|attevő figyelmét, hogy aján|atkérő az aján|attevő pénzügyi és gazdasági, va|amint
műszaki, illető|eg szakmaĺ a|kalmasságának fe|téte|eit és igazo|ását a minősített
ajánlattevők hivata|os jegyzékébe tofténő fe|vétel fe|tételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban á||apította meg Pl és Mlfe|téte|ek vonatkozásában.

16. A Kbt. 36. $ (3) bekezdése alapján a je|en felhilvásban e|őírt igazo|ások egyszerű
máso|atban is benyújthatóat kivéve, aho| az aján|attéte|i fe|hívás ettől e|térően
rende|kezik. Ajánlatkéń felhívja a figye|met, hogy az ajánlat papír alapú
pétdányának a 6o. s (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti a!áíft példányát
kell taÉa|maznia.

L7. pE' e|járás nyeftese az az aján|a|tevő, aki az aján|atkérő á|ta| az aján|attéte|i fe|hÍvásban
és a dokumentációban meghatározott fe|téte|ek a|apján, valamint a meghatározott
éĺtéke|ési szempont szerint a lega|acsonyabb e||enszolgá|tatásra vonatkozóaján|atot tette.
Az aján|atkérő csak az e|járás nyeftesével kötheti meg a szeződést, Vagy - a nyeftes
vissza|épése esetén - az aján|atok éftéke|ése során a következő |egkedvezőbb aján|atot
tevőnek minősített szeĺvezette| (szemé||yeĺ), ha őt az aján|atok e|bír.álásáró| szó|ó írásbeli
osszegezésben megje|ö|te.

18. Irányadó jog: A jelen aján|attételi fe|hiivásban nem szabá|yozott kérdések
vonatkozásában a közbeszezésekrő| szó|ó 2011. évi cuII. toľvény és vegrehajtási
rende|eteinek e|őír.ásai szerint ke|| eljárni.

ĺs. Áŕo|yamok: Az aján|attéte| során a kü|onböző devizák forintra történő átszámításánál
az aján|attevőnek a referenciák tekintetében a te|jesítés napján éruényes, mér|egadatok
tekintetében a mérleg fordulónapján éruényes Magyar Nemzeti Bank á|ta| meghatározott
devĺzaárfo|yamokat ke|| alka|maznia. Amennyiben va|ameĺy devizát a Magyar Nemzeti Bank
nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja á|ta| az aján|attéte|i
felhívás megkü|désének napján, ,éľvényes árfolyamon számított euró e||enéĺték kerÜ|

átszámíitásra a fentiek szerint. Atszámítás esetén az Ajánlattevőnek kozo|nie kel| az
a l ka I mazott áďolyamot.

20. Az ajánlatkérő nem é| a Kbt. L22. s (9) bekezdésében fog|alt |ehetőségével.

21. Aján|atkérő he|yszíni bejárást nem taft.

22. Aján|atkérő konzultaciót jelen e|járásban nem taft.

21. Ajá nlattéte! i felhívás meg kü|désének napja :

żoĺ5, május rc<.



1. A DoKUMENTÁCIo TARTALMA

1.1. A dokumentáció a következő részekből á||:

rörrľ: n,rÁľ uĺľÉreu FELHÍvÁs
rĺiľeľ: Úľuuľłľo nz ÉnoexELT GAzDAsÁcr szEREPLőx nÉszÉnr
xöľrĺ: szepzőoŕsTE RvEzET
xóľeľ: e,rÁľ loľr IGAzo LÁs. És ľvr uĺrozłľu r ľrÁx
xörrr: uÚszłrr uÍnÁs

t,.2. Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az aján|attéte|i fe|hÍvásban fogla|takat, a
dokumentáciő az aján|attéte|i fe|hívássa| egyÜtt keze|endő. Az aján|attevők kizáróĺagos
kockázata, hogy gondosan megvizsgá|ják a dokumentációt és annak minden kiegészítését,
ame|y eset|eg az aján|ati időszak a|att kerÍ.i| kibocsátásra, valamint, hogy megbízhatő
információkat szerezzenek be minden o|yan kortilmény és köte|ezettség vonatkozásában,
ame|y bármi|yen módon is befo|yáso|hatja az ajánlat természetét vagy je||emzőĺt.

1.3. Az aján|attevőknek a dokumentációban kozo|t információkat biza|mas anyagként ke||

keze|niüt ame|yről harmadik fé|nek semmĺfé|e rész|etet ki nem szo|gá|tathatnat hacsak e
harmadik fé| nem készÍĽ és nyújt be aján|atot az aján|attevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (a|vá||alkoző), vagy az a|ka|masság igazolásában részt vesz a gazdasági
szerep|ő. Sem a dokumentációt sem annak részeit, vagy máso|atait nem |ehet másra
fe|haszná|ni, mint aján|attéte|re, és az abban leílt szo|gá|tatások céljára.

2. KIEGÉszÍĺő ľn'lÉxozrATÁs

2.L. Bármely gazdasági szereplő, aki jelen kozbeszezési e|járásban ajánlattevő |ehet - a
megfe|elő aján|attéte| érdekében - az aján|attételĺ fe|hÍvasban, valamint a dokumentációban
fog|altakkal kapcso|atban írásban kiegészítő (éfte|mező) tájékoztatást kérhet az
ajá n latkérőtől va gy az á|ta|a meg hatá rozott szeruezettől.

2.2. Bárme|y gazdasági szerep|ő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattaftasi pontokon
szerezhet:

Ész.xrn rn.
í;026 Budapest' Pasaľéti út 83. Titkáľság

Tetefon : +36L I 7 88-893 I
Fax: +3611789-6943

E-mail : titka rsag@eszker.eu

2.3. Aján|atkérő nem vá||a| felelősséget azért, ha egy gazdasági szerep|ő a dokumentációt nem
vá|totta ki (nem kérte annak megküldését) és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem
adja meg azon e|érhetőségeit me|yekre a kiegészítő tájékoztatás megadásat várja és
ezá|ta| Aján|atkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez töfténő megküldésére (vagy
téves, i||etve az aján|attéte|i fe|hívás megkÜldésekor rende|kezésére á||ó címre ktildi meg a
tájékoztatást).

2.4. A kiegészítő tájékoztatások kézhearéte|ét az aján|attevőknek ha|adélGalanu| vissza ke||

igazo|niuk. Kérjük a Tiszte|t Aján|attevőket, hogy a vá|aszok megérkezésérő| a 06-1'1789-
69-43-as faxszámra vagy a titkarsag@eszker.eu e-mai| címre kü|djenek visszaje|zést!

1.
2.
3.
4.
5.



2.5. A gazdasági szerep|ő kizáró|agos fele|őssége, hogy o|yan telefax-e|érhetőséget vagy e-mai|
címet adjon meg, ame|y a megkü|dendő dokumentumok fogadására 24 őrában a|ka|mas.
Ugyancsak a gazdasági szerep|ő fe|e|őssege, hogy a szervezeti egységén be|ü| a kiegészĺtő
tájékoztatás időben az ar ra jogosu |thoz kerü |jön.

3. HEtYszÍNI BEJÁRÁS És ĺoľzulľÁcró

3.1. Aján|atkérő helyszíni bejárást je|en e|járás során nem taľt

3.2. Aján|atkérő konzu|tációt je|en eljárásban nem taft.

4. Az AJÁNLAToK BENYÚJTÁsł

4.L. Az aján|attevőnek a Kbt.-ben, az aján|attételi fe|hívásban, illetve je|en dokumentációban
meghatározott tafta|mi és formai követe|mények maradékta|an fi9ye|embevéte|éve| és az
előírt köte|ező okiratot dokumentumok, nyi|atkozatok (a továbbiakban egyÜttesen:
me||ék|etek) becsatolásárn| ke|l aján|atát benyújtania.

4.2. Ajánlatkérő az aján|attéte| megkonnyítése érdekében a dokumentációt e-mail-en megkti|di
a dokumentációt ávevő gazdasági szerep|ők részére. Aján|atkérő kérésre nyomtatott
formában is megkü|di a dokumentációt átvevő gazdasági szerep|ők részére. Eltérés esetén
ebben az esetben a nyomtatott formában átadott dokumentáció tartalma tekintendő
irányadónak, és aján|atkérő semmifé|e fe|e|ősseget nem vá||a| az e|eKronikus iratok
sértilésébő|, megrongálodásábó|fakadó károkéń. Aján|attevő kü|on kérésére (p|. e-mai| cím
hiányában) az elektronikus dokumentumokat CD-n is rende|kezésre bocsátja aján|atkérő.
Jelen dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az aján|atételĺ fe|hÍvásban fog|altakat,
ezéft hangsÚ|yozzuk, hogy az aján|attéte|i dokumentáciő az ajánlattéte|i felhÍvással együtt
keze|endő. 

^z 
aján|attéte|i fe|hívas és a dokumentáció rende|kezéseinek eset|eges

e|lentmondása esetén a fe|hívasban szerep|ők azirányadőak. A dokumentáció papíra|apú és
e|ektronĺkus változata közül a papíra|aprl az irányadő. Aján|attevő kote|ezettségét képezi -
az aján|attéte|i fe|hívas és je|en dokumentáció gondos áttanu|mányozását követően - az
ezekben fog|a|t va|amennyi e|őír'ás, formai követe|mény, kikotés, a beszezés tárgyára
vonatkozó specifikáció betaftása, va|amint a kiegészíĽő (éfte|mező) tájékoztatás-kérésre
adott aján|atkérői vá|aszok figyelembevétele. Aján|attevő köteles az ajánlattételi
fe|hívásban, a dokumentációban és aján|atkérő á|tal - a te|jesítésse| kapcso|atban -
szo|gá |tatott m i nden i nformáció pontossá gá ról meggyő zffini.

4.3. Az ajánlat nem taftalmazhat betoldásokat, tor|éseket és átí.ásokat az aján|attevő á|ta|
e|követett hibák szükĄ;es korrekcióinak kivéte|ével, ame|y esetben e korrekciókat az
aján|atot a|áír.ó szemé|ynet vagy szemé|yeknek kézjegyükke| kell e|látni.

4.4. Az ajánlatokat írásban és zártan, a fe|hiivás á|tal megje|olt kapcso|attaftási pontban
megadott címre közvet|enül vagy postai úton ke|| benyújtani az aján|attéte|i határidő
lejártaig. A postán, futárra| fe|adott, Vagy szemé|yesen kézbesített aján|atokat az
aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn be|ü| benyrijtottnat ha annak kézhealéte|ére az
aján|attéte|i hataridő lejáĺtaig sor kerü|. Az aján|at, illetve az azza| kapcso|atos postai
küIdemények e|vesztésébő| eredő kockázat az aján|attevőt terhe|i.

4,5. Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje:

ESZ.KER Kft.
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4.6. Személyes |eadás esetén kérjük' hogy aján|ataikat munkanapokon 9-15 óra közott adják le,
az aján|attételi határidő |ejártanak napján 9-11 óráig!

4.7. Az aján|atban közö|t információk kizárő|ag ezen kilzbeszerzési e|járás eredményének
megállapítasa keretében kerü | nek fe|haszná|ásra.

5. xozös ł"rÁľuĺľÉrrl
5.1. Az ajánlattéte|re felhívofr gazdasági szereplők közösen nem tehetnek aján|atot, nincs

azonban akadálya annak, hogy va|amely aján|attéte|re fe|hilvott gazdasági szerep|ő o|yan
gazdasági szerep|őve| tegyen közös ajánlatot ame|ynek ajánlatkérő nem kÜ|dött
aján|attéte|i fe|hilvást. A közos aján|attevők kötelesek maguk közü| egy, a közbeszezési
e|járásban a közös aján|attevők nevében e|járnijogosu|t képviselőt megje|ö|ni.

5.2. Közös aján|atot tevő nyeftesek á|ta| |étrehozandő gazdasági társaság, i||etve jogi szemé|y
létrehozását aján|atkérő nem teszi |ehetővé.

5.3. A közos aján|attevők csoportjának képvise|etében tett minden nyi|atkozatnak egyéte|műen
taftalmaznia ke|| a kozös aján|attevők megje|ö|ését.

5,4, Amennyiben tobb gazdasági szerep|ő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési e|járásban,
akkor az aján|athoz csato|niuk ke|| az erre vonatkozó megá|lapodást.
A közös ajánlattevők megá||apodásának taftaImaznia kell:

. a je|en kozbeszezési e|járásban közos aján|attevők nevében e|járni (továbbá
ka pcso|atta fta sra) jogosu lt képvise|ő szeruezet meg nevezését;

- a szerződés te|jesÍtéséért egyetem|eges fe|előssegvá||atást minden tag részérő|;

- ajánlatban válla|t kötelezettségek és a munka megosztásának ismeÉetését a tagok és
a vezető között;

- a szám|ázás rendjét.

6. ELőZETESVITARENDEZÉ9

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

benyújtani:

Ész-ren xn
Ĺ026 Budapest Pasaľéti út 83.

Lo26 Budapest, Pasaréti út 83. - BBT lrodaház Titkársag
Telefon: +36U788-8931

Fax: +3611789-6943
E- mail : titkarsag@eszker.eu

7. A szER'ZőoÉs ureröTÉsE És reuĺsÍľÉsr

7.L. Eredményes közbeszezési eljárás a|apján a szeęődést a nyeftes szeruezette| (szemé||yel) -

közös ajánlattéte| esetén a nyeftes szeruezetekke| (személyekkel) - ke|| írrásban megkötni a
közbeszezési e|járásban kozö|t veg|eges fe|téte|et szeződésteruezet és ajánlat
tarta I mának megfe|e|ően.

7.2' Az aján|atkérő kote|es szeződéses feltéte|ként e|őírni, hogy:



. a nyeftes aján|attevő nem fizet, i||etve számo| e| a szerződés teljesí|ésével
osszefüggésben o|yan 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 nyeńes
aján|attevő adóköteles jovedelmének csökkentésére aIkaImasak;

. a szeződés teljesítésének te|jes időtaĺtama a|att tu|ajdonosi szerkezetét az
aján|atkérő számára megismerhetővé teszi és az a|ábbiakban részletezett ügy|etekrő|
az aján|atkérőt ha|adéktalanul éftesÍti.

7.3. Az aján|atkérőként szerződő fél jogosu|t és egyben kote|es a szerződést fe|mondani - ha
szÜkséges olyan határidőve|, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szerződésse| érintett fe|adata
ellátasáró| gondoskodni tudjon - ha:
. a nyeńes aján|attevőben közvetetten vagy kozvetlenül 25o/o-ot meghaladó tu|ajdoni

részesďést szerez va|ame|y olyan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes
szeľvezet, ame|y tekintetében fennál| az 56. s (1) bekezdés k) pontjában
meghatá rozott va la mely feltéte|.

. a nyertes aján|attevő közvetetten vagy közvet|enü| 25olo-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi személyben Vagy személyes joga szerint
jogképes szeruezetben, ame|y tekintetében fenná|| az 56. 5 (1) bekezdés k)
pontjába n meg hatá rozott va la mely fe|téte|.

Je|en pontban em|Í|ett fe|mondás esetén a nyeftes aján|attevő a szeęődés megszűnése
e|őtt má r te|jesített szo|gá |tatá s szerződésszerű pé nzbe| i el |enéftékére jogos u lt.

7.4. A kü|fo|di adói||etőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghata|mazást csato|ni, hogy az i||etősége szerinti adóhatóságtó| a magyar adóhatóság
köalet|enü| beszerezhet a nyertes aján|attevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegé|y igénybevéte|e né|kĹi|.

7.5, A közbeszerzési szerződést a közbeszerzésĺ eljárás a|apján nyeĺtes aján|attevőként szezóldő
fé|nek, i||etve közösen aján|atot tevőknek ke|| te|jesítenĺe.

7.6. Az ajánlattevőként szerződő fé| te|jesÍtésében köte|es közreműködni az o|yan a|vá|la|kozó és
szakember, ame|y a közbeszerzési e|járásban részt vett az aján|attevő a|ka|masságának
igazo|ásában. Az aján|attevő köte|es az aján|atkérőnek a teljesítés során minden o|yan -
akár a korábban megjelolt alválla|kozó he|yett ĺgénybe venni kívánt - alvá|ĺalkozó bevonását
beje|enteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a beje|entésse| együtt
nyilatkoznia ke|| arról is, hogy az á|tala igénybe venni kí'vánt a|vál|a|kozó nem á|| a kizáró
okok hatá|ya alatt'



łoÁsvÉrrll KERETszenzőoÉs

Amely |étrejott egyrészrő|

(teĺvezet)

a .....
(székhe|y:

cg.:
bankszám|aszám: .,), mint E|adó (a továbbiakban: E|adó),

másrészrő|
cg.:..................;bankszám|aszáma: ...............'''...; képvise|ő:.....................'.....;

adószám:... ........), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő) között a|u|írott helyen, időben és
fe|téte|ekke|:

Előzmények:

Vevő a 2011. évi cvlil. tv. (a továbbiakban: Kbt.) ffi. fejezete szerinti hirdetmény és tárgya|ás
né|kÜ|i közbeszezési e|járást fo|ytatott le ,Ádáwéte|i keretszezó1dés keretében egyenruha és
egyéb taftozékok beszezése eseti megrendelések a|apján,, címmel'

Az eljárásban nem |ehetett részaján|atot tenni.

Az e|járás nyeftese az Eladó |ett.

Vevő rĘzíti, hogy a 2013. évi V. töruény (Ptk.) 8:1. $ (1) bekezdés 7. pontja a|apján szerzffiő
hatóságnak minősü|.

Felek a Kbt. rendelkezéseinek betartasa me||ett egymássa| aza|ábbi szeződést kötik.

A szeruődés tágya

1. Felek megá||apodnat hogy je|en keretszeződésük a|apján az Eladó a Vevő részére a
közbeszezési eljárás iratanyaga, a je|en szeęődés és a hatá|yos jogszabá|yoknat kü|onösen

a szerződés hatá|yba|épésekor e tárgyban hatályban lévő a 70ĺ2012. (xn.14.) BM

rende|etnek megfe|e|ően e|adja, Vevő megvásáro|ja a Vevő á|ta| konkrét megrende|ésekben

meghatározott fajtájú és mennyisfuíj ruházati tárgyakat.
2. E|adó köte|es a Vevő igényeit folyamatosan, jelen szeződésben és a megrendelésekben

fog |a |ta kna k megfe|e|ően kie|ég íten ĺ.

3. A szeződés köaĺetett tárgyai a közbeszezési e|járásban foglalt és konkrétan meghatározott

terméket azaz:

Ruházati cikk megnevezése:

Nyári sapka (baseba|| vagy barett)



Té|i dzseki

Átménđi dzseŔi; ,,,1, .; il:$ ił
Té|i gyakor|ó nadrág

Nyári gyakor|ó zubbony
., ' 

l

rlr t:iii.iiirl

iffi
iililĺťi
łi.i#i

ĺł||łl

''
Pamut po|ó rövid ujju

Bakancs

Téli a|sónadrág (hosszú a|só)

ĺ.athatósági me||ény

okm$nytartó oug'Ek, ll*rutomo taruo es tox..'.' ..' .. i'',t , .' ,., l,,1, -t.i.

Gázspray tok

Fehér galléros pó|óx

sote$et gä|Ęros po]ó*.". 
.. 
,.. '. . 

' ' . '.. .;'.ł| |g;.

Nyaksá|termox

4. Felek megá||apodnak abban, hogy az aján|atban eset|egesen konkrétan megaján|ott termék
he|yett (a termék gyáŕasának megszűnése, a máľkanév, kiszere|és megváltozása, vagy
időszakos beszerezhetet|enség miatt) azonos vagy jobb je||emzőkkeĺ bír.ó terméket szá||íthat

az Eladő, amennyiben ehhez a Vevő e|őzetesen hozzájáru|. Ez a szabá|y csak akkor
a|kalmazható, ha az erďeti termékke| va|ó te|jesÍtésnek az E|adón kíVĹi| á||ó okbó| torténő
|ehetet|enné válását az E|adó előzetesen igazolja (tudomásra jutásakor ha|adékta|anu|

beje|enti) és egyben igazo|ja, hogy a te|jesÍĽésre megaján|ott termék je||emzői megfe|e|nek az

ajá n |atá ba n meg határozotta kna k.

Vevő a jelen szeződés aláír.ásával hozájáru| ahhoz, hogy az E|adó a Kbt. szerinti a|vá||a|kozót

(Ptk. szerint kozreműkodőt) vegyen igénybe a Kbt. szabá|yai szerint. A jogszerűen igénybe

vett alvál|a|kozó tevékenységéért és mu|asztásáéĺt az E|adó, mint saját magatańásáéft fe|e|.

A joge||enesen igénybe vett a|vállalkozó esetén fele| mindazon hátrányos következményekért

is, ame|y e né|kü| nem következett vo|na be.

II. Az ellenéĺték és megfizetése

A szerz&éses egységárakat az E|adó áĘán|ata taftalmazza, minden termék vonatkozásában.

A jelen szerződés vonatkozásában az ajánlatban meghatározott ajánlati ár:

.... HUF/komp|ett egyenruha szett+ ĺłfa, azaz
HUF/ komp|ett egyenruha szett +Áfa.

Az ęysegáraka szerződés időbe|i hata|ya alatt nem módosu|hatnak.
Fe|ek megá||apodnak abban, hogy Eladó köte|es - minden további szeződésmódosítás né|kü|
_ az álta|a, vagy beszá||ítói által meghirdetett árcsökkentéseket, azok te|jes egészében a Vevő

5.

6.

7.

8.



fe|é éľvényesíteni. Ennek e|maradása súlyos szerzffiésszegésnek minősÜ|. Minden jelen pont
alkalmazását induká|ó esetben az áľvá|tozasró| Eladó kote|es Vevőt e|őzetesen
(ha|adékta|anu|) értesíteni.

9. pr. egysegárak minden esetben magukban fog|a|ják a csomago|ássa|, kĺszá||ítássa|,

kirakodássa|, átadássa| kapcso|atos, továbbá a szerződés Eladói te|jesítéséve| egyébként
fe|merri|ő va|amennyi dfat és költséget. További e||enéfték fizetési igényt ezen okból E|adó a

szerződésbő| kifo|yólag semmifé|e jogcímen nem terjeszthet e|ő. E|adó kifejezetten
nyi|atkozza, hogy aján|atát a fentiek ismeretében tette meg.

10. Vevő kijelenti, hogy rende|kezik, i||. a szerződés időtartama a|att rende|kezni fog a szeződés
te|jesÍtését biztosító anyagi fedezette|.

11. Vevő e|ő|eget nem fizet.
12. A szám|ázás, kifizetések plénzneme a forint (HUF).

13. Fe|ek je|en szeződés a|apján fe|haszná|ható keretösszegét nettó 10.000.000.-ft, azazTízmi||ió
forintban határozzák meg.

14. E|adó a szám|áját az adott megrendelés szeződésszerű teljesítését kovetően á||íthatja ki. A
szám|a köte|ező me||ék|ete a teljesíEésigazo|ás, me|ynek a|áírására
jogosult.

15. A szám|ának meg ke|| fe|e|ni a te|jesíEésnet a te|jesítésigazolásban fog|a|taknat illetve a

mindenkor hatá|yos jogszabá|yoknak. Vevő csak a fentieknek mindenben megfe|e|ő szám|át
fogadja be. Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy a fizetési határidő csak a fentieknek megfe|e|ő

szám|a kézheaĺételétő| indu|hat, fizetési köte|ezettséget csak ez ke|etkeztethet.

16. Vevő az e||enszolgá|tatás összegét a szerződésszeríí te|jesítést követően, a fentieknek

megfe|e|ően kiá||Ított és befogadott szám|a alapján a Kbt. 130. s (1)' (5)-(6) bekezdései,
továbba a 2013. évi V. toruény 6:130. $ (1) bekezdése szerint átuta|ássa| egyen|íti ki, a
szám|a kézhezvéte|ét követő 30 napon be|ü|.

17. Vevő a kifizetés során az Art. 36/A. $-ában fog|a|takat te|jes körben a|ka|mazza.

18. Késede|mes fizetés esetén a Vevő, mint szeződő hatóság a Ptk-ban (6:155. 5) meghatározott
méftékű és a késede|em időtartamáva| arányos késede|mi kamat és ko|tségáta|ány

megfizetésére köte|es.

III. A felek jogai és kötelezettsĺégei

19. Vevő a megrende|ését írásban - ide éftve a faxot vagy e-mail-t is - teheti meg.

20. A megrende|ésnek taftalmaznia ke|| a te|jesítés pontos határidejét, he|yét, i||etve ha hosszabb

időtávra vonatkozik a rende|és, akkor a részteljesítések pontos idejét és he|yét va|amint a

termékek megje|ö|ését és az érintett mennyiségeket is.

21. Fe|ek rązítlk, hogy a te|jesiltési határidő a megrende|és feladásató| számított .... naptári nap.

ff. E|adő köte|es a te|jesítési napon te|jesíteni. Ennek e|maradása sú|yos szerződésszegésnek
minősü|.

23. pa Eladó a megrende|és tényét köte|es ha|adékta|anu| o|yan módon, ahogy az megérkezett,

visszaigazo|ni. A szerződésszerű visszaigazo|ás e|maradása a megrendelés e|utasításának
(te|jesítés mętagadása) és ezze| sú|yos szerződésszegésnek minősÜ|, továbbá feljogosítja a
Vevőt, hogy az érintett megrende|ésben fog|a|t termékeket más forrásbó| szerezze be, me|y

okán az E|adó a Vevő fe|é semmifé|e igényt nem támaszthat.
24. Amennyiben va|amely adatot a megrende|és nem, Vagy nem megfe|e|ően taftaĺmaz és a

hiányzó vagy pontatlan adatok a szerződésbő| megá||apíthatóak, akkor E|adó ezek szerint
köte|es a megrende|ést visszaigazolnĺ i||etve te|jesíteni.

25. Amennyiben a megrendelés Vagy annak egy része nem éŕe|mezhető (akár szerkesztési, akár
átviteli, stb. hiba miatt), Eladó kote|es ha|adékta|anul a szükséges információéŕ a Vevőhoz



fordulni (faxon, Vagy e-mai|ben), ame|y at, kote|es ha|adékta|anu| megadni. Ennek
e|mu|asztása az E|adó fe|e|ősségét a|apozza meg' amennyiben nem a Vevő akaratának
megfelelően te|jesít.

26. E|adó vá||a|ja, hogy Vevő megrendelése a|apján a fentiekben rögzítettek szerinti határidőben,
ép (gyári, vagy gyári csomagolás hĺányában a szakmai szokásoknat szabványoknat
e|őír.ásoknak mindenben megfele|ő) csomago|ásban, hiánytalanul, megfe|e|ő kiszere|ésben és
vá|asztékban te|jesíti a megrende|ésben szerep|ő termékeket a megje|ö|t te|jesÍtési he|yre.

27. A teljesítés he|ye: 1082 Budapest Baross u.63.67.
28. Szerződő fe|ek megá|lapodnat hogy E|adó a megrende|és rész|etekben történő teljesítésére

csak a Vevő i|yen tafta|mú utasítása esetén jogosu|t. Nem ke|| ezen szabá|yt alkalmazni, ha az
E|adó hiányos, Vagy hibás te|jesÍtése miatt sztiksá3es az isméte|t te|jesĺtés.

29. A termékek átvéte|ét a Vevő képvise|ője az E|adő á|tal szolgá|tatott, a va|ós á||apotnak

megfe|elő taŕa|mú szá||íto|evé| Vagy átadás-átvéte|i jegyzőkönyv a|áírásáva| és
|ebé|yegzéséve| igazo|ja. A Vevő képvise|ője mennyiségi és a szemrevéte|ezéssel töĺténő
elsőd|eges minősegi e||enőzést (számo|ássa|, mérésse|, szemrevéte|ezésse|) a termék
áwételekor köte|es e|vĄ;ezni, amikor is az Eladó képvise|őjének je|en|étében kifogást eme|het
a fentiek a|apján ész|e|hető mennyiségi és minőségi hiányok (hibás, hiányos te|jesítés) miatt'
A mennyiségi, illetve minősegi kifogásró| a fe|ek jegyzőkönryet vesznek fe|, vagy
á|láspontjaikat a szá|lítólevé|en (jegyzőkonyvben) rogzítik. A szál|ítolevé| űegyzőkonyv) egy
pé|dányát a Vevő képvĺselőjének a fenti adattarta|omma| át kell adni. Az átadás-átvéte| a

szál|ítólevé| (jegyzőkonp) fentiek szerinti átadásával fejezó:dik be. A szállítolevé|

fiegyzőkonyv) a|áírrása és átadása nem eredményezi, a szemrevéte|ezésse| nem ész|elhető

hibás teljesítésse| kapcso|atos igényekrő| való |emondást a Vevő részérő|.

30' Amennyiben az átvételt követően derü| fény a nem szerződésszerű teljesítésre, a Vevő koteles
ennek tényét, az érintett termékek körét és mennyiségét ha|adéktalanu| az E|adó fe|é írásban
jelezni.

31. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a hiánnya|, hibáva| érintett termékeket az E|adó

ha|adéktalanuĺ, de legkésőbb a tudomására jutástól számított ..... napon belü| belÜ| kicseré|i,

i||etve a hiányt te|jes körűen poto|ja. Fentiek bárme|yikének e|maradása súĺyos
szerződésszegésnek minősü|. A potlást követően, amennyiben az E|adő a hiba fenná||ását

vitatja, a fe|ek egyeztetést folytatnak le, me|ynek során szakéĺtőt |ehet igénybe venni. A
szakéftő ko|tségét a fe|ek közösen e|ő|egezik egyenlő arányban, de a tobb|etkö|tséget az a fé|

viseli, amelynek az álláspontja valótlannak bĺzonyu|t.

32. E|adó köte|es a termékekkel kapcso|atos ĺnformációkat (p|.: gyáŕas megszűnése, kiszere|és

vá|tozása, márkanév megvá|tozása, összetéte| jelentősebb változása, stb.) fo|yamatosan
(felmerü|éstikkor) a Vevő felé írásban megkü|deni.

IY . Szerződési biztosítékot szerződésszegés

33. E|adó késede|emi kotbér megfizetésére köte|es, ha o|yan okbó|, amiért fe|e|ős a je|en

szeęődésben meghatározott te|jesítési határidőt e|mu|asztja. A késede|mi kötbér alapja az
érintett megrendeléssel érintett termékek nettó vételára. MéÉéke minden megkezdett naptári
napra a kötbénlap 3o/o-a.

34. E|adó meghiúsulási kötbér megfizetésére kote|es, ha o|yan okbó|, amiéft fele|ős, a szeződés
teljesítése meghiúsu|. A meghiúsu|ási kotbér méľtéke keretösszeg (kotbéralap) l5olo-a.

35. A kotbér összegét a Vevő írásbeli felszólítássa| 8 napos fizetési határidőve|jogosu|t követelni.
Amennyiben az E|adó a fe|szó|ítás kézhezvéte|ét követő 3 napon be|ril érdemi (indoklásnak és
annak igazo|ására a|ka|mas bizonyítékoknak a te|jes kĺirű csato|ásáva|) kimentést nem tesz,



akkor a kotbérkövete|és elismeftnek és a Kbt. 130.5 (6) szerinti feltéte|ek megva|ósu|ásáva|

beszámíthatónak minősü| a kotbérfizetésre vonatkozó teljesítési hataridő |ete|tét követően.
36. E|adó egyebekben a jogszabá|yokban meghatározott ke|lékszavatosságga| taftozik.
37. Az Eladó köte|es a Vevőnél az eladói szerződésszegésbő| eredő valamennyi kár megtérítésére,

azerre irányuló fe|hÍvás kézhezvéte|ét kovető 15 napon be|ü|.

38. Eladó kote|es mentesÍti Vevőt a tájékoztatástó| számított 15 napon be|ü| mindazon hátrányos
jogkövetkezmények a|ól, ame|y az Eladó nem szeződésszerű te|jesíteséből eredően harmadik
szemé|y a Vevővel szemben éruényesít. Eladó köte|es peres eljárás esetén a perbe a Vevő
kérésére be|épni, vagy Vevő pernyertességét a vevő áĺtal kéft jogszerű módokon egyébként
e|ősegíteni.

V. Jog nyi latkozatok megtétele

39. Fe|ek jognyi|atkozataikat kizárő|ag írásban, az átvéte| he|yét és idejét igazo|ó módon tehetik
meg éĺvényesen. A fe|ek a fentieken éľtik az e|eKronikus |eve|ezés (e-mail) és fax -
fentieknek megfe|elő - formáját is. A megrende|ések biztonsága érdekében az E|adó nem

hivatkozhat a |eve|ezőrendszeréne(faxának meghibásodására, csak akkor, ha o|yan hiba

merÜlt fe|, me|yrő| a Vevő tudott vagy tudhatott (p|.: E|adó előzetes értesítése Vagy

kézbesíthetet|enség i je|entés Vevőhoz va |ó megérkezése).
40' Felek képvise|etére fiognyi|atkozat téte|ére) az ott megje|ö|t esetleges kor|átozásokka| az

a|ábbi személyek jogosu|tak kizáró|agosan :

- Vevő részérő|:

o Név, beosztás:.
o E|érhetőségei:
o Jognyi|atkozat téte| eset|eges kor|átozása, a kor|átozás köre: nincs kor|átozás

o Név beosztás:
o E|érhetőségeĺ:
o Jognyilatkozat téte| esetleges kor|átozása, a kor|átozás köre:

- E|adó részéről:
o Név, beosztás: ..............

o Elérhetőségei: .............
o Jognyi|atkozat téte| eset|eges kor|átozása, a korlátozás köre:....

o Név, beosztás: .........'....

o E|érhetőségei: .............
o Jognyi|atkozat téte| eset|eges korlátozása, a kor|átozás köre:....

41. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a te|jesítéskor az E|adó érdekében e|járó szemé|y, i||etve a

Vevő átvételle| megbízott a|kalmazottja a te|jesítéssel kapcso|atban jognyilatkozatot tehet,
ezen kérdésekben az érintett fé| képvise|őjének minőstil.

vI. A szeľződés hatá|ya' megszíĺnése

42. Je|en szerződést a felek határozott időtaŕamra 2016. 12. 31. napig terjedően kötik azza|,

hogy amennyiben a keretosszeg ezt mege|őzően kimerül, akkor a szerzffiés a fenti időpontot
megelőzően hatályát veszti.

43. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a szeződés határozott taftamára tekintette| a rendes (nem

szerződésszeg ésre a |a p ított) fe I m o n dá s/e lá l l á s jog át ki zá rjá k'
.ł4. RendkÍvrj|i fe|mondásra/e|ál|ásra a sére|met szenvedett fél érdekmú|ása esetén van lehetőség.

A je|en szeződésben sú|yos szerződésszegésnek minősített, vagy egyébként annak minősÜ|ő

esetek önmagukban, minden további bizonyítás vagy mér|egelés né|kü| mega|apozzák a

sérelmet szenvedett fé| érdekmúĺását.



45. Sú lyos szerződésszegésnek m i nősü | ktj lönösen :

a.) Vevő részérő|, ha:

a. a megrendelt és hibás te|jesítéssel nem érintett árut alapos indok nélkü|i nem

veszi át,
b. fizetési kote|ezettségének a Vevő az E|adő írásbeli, lega|ább 5 napos fizetési

ha|adékot tafta|mazó fe|szó|ítása e||enére sem tesz e|eget,

b.) E|adó részérő| sú|yos szerződésszegésnek minősĹi| kü|önösen, ha:

a. a te|jesítési határidőt, bármely egymást követő 2 naptári hónapos időszakon

be|ü| |egalább 2 a|ka|omma| megsérti,

b. a számlát megfe|elő tańa|ommal, me||ék|etekke| nem bocsátja ki,

c. bárme|y alkalomma| amikor E|adó, a megrende|t érték 10 o/o-át érintő

mértékben hibásan, hiányosan teljesít
d. a Vevő szabá|yos megrende|ését visszautasítja, i||etve azt nem igazo|ja vissza,

e. jogerősen fe|számolási e|járás induI ellene, i||etve törlik a cegjegyzékbőĺ,

i||etve egyéni vá|lalkozói engedélyét bármely jogcímen e|veszti, továbbá ha

vége|számoĺási kére|met nyújt be,

f . a garantá|t árra vonatkozó rende|kezéseket nem taĺtja be,

9. egyebekben megséĺti a Kbt-nek a szerződés teljesíEésére vonatkozó

rendelkezéseit,
h. hibás/hiányos teljesítéséve| műkodési rendjét megzavarja.

c.) Vevő azonna|i hatál|ya|, Vagy olyan hatá||ya|, hogy a termékek beszezésérő|
gondoskodni tudjon - kote|es fe|mondanije|en szeződést, ha

i. E|adóban közvetetten Vagy kozvet|enül 25o/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint
jogképes szeľvezet, ame|y vonatkozásában fenná|| a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés
k) pontjában meghatározott bármely fe|téte|.

ii. E|adó kozvetetten Vagy köałet|enÜ| Z1o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valame|y o|yan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes
szeruezetben, ame|y vonatkozásában fenná|| a Kbt. 56. s (1) bekezdés k)
pontjába n meghatározott bá rme|y fe|téte|.

iii. Ennek érdekében a szerződés te|jesítésének te|jes időtartama a|att E|adó a
Kbt. 125'5 (5) bekezdés szerinti tigy|etekrő| a Vevőt ha|adékta|anu| éĺtesíti és
tu |ajdonosi szerkezetét részére meg ismerhetővé teszi.

iv. Ezen esetben az E|adó a fe|mondásig (szerződés hatályának megszĹínéséig)

terjedő időpontig teljesített te|jesítései e| lenéftékére jogosu lt.

VII. Egyéb rendelkezések:

46. Szerződő felek megá||apodnak abban, hogy vitás ügyeket e|sősorban tárgyalásos úton

rendezik.
47. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy jelen szerződés csak a Kbt-nek megfelelően (132. 5)

modosítható.
48. Felek vis maior esetében köte|esek egymást haladékta|anu| éftesíteni. Vis maior esetként

keze|ik a felek az is, ha az E|adó - neki nem fe|róhatóan - vaĺame|y terméket idő|egesen vagy
vég|egesen nem tudja szá||Ítani. Ebben az esetben Vevő a tevékenysé9-e||átás

folyamatosságának biztosítása érdekében jogosult a terméket harmadik szemé|yeKő|

beszerezni' Ebben az esetben az E|adó semmiféle jogcímen igényt nem terjeszthet e|ő a

Vevőve| szemben.
49. Fe|ek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bárme|y pontja kogens

jogszabá|yba titközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező éruényíÍ dokumentumának



taftalmáva| ellentétes lenne, akkor a szerz&és fentieket séĺtő rende|kezése helyébe -
minden további jogcselekmény, így különösen a szez&és modosítása né|kÍ.i| - a megséftett
kote|ező éruényű jogszabá|yi rende|kezés vagy kozbeszerzési dokumentumi rende|kezés kerrj|.

Fentieket ke|l megfele|ően alka|mazni akkor is, ha va|ame|y kogens jogszabá|y akként
rende|kezit hogy va|ame|y rende|kezése a szerződés része (vagy a szeződésben
szovegszerĹĺen szerepelnie ke||) és azt szovegszeríĺen a szerződés nem tafta|mazza (az adott
rendelkezés a szerződés részét képezi).

50. Jelen szerződés e|vá|aszthatat|an részét képezi - Vevő pé|dányához csato|va - a közbeszezési
e|járás inatanyaga.

51. Fe|ek megállapodnak abban, hogy az E|adó nem fizet i||eWe számol e| a szerződés
te|jesítésével osszefüggésben o|yan költségeket, me|yek a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontja

szerinti feltéte|eknek nem megfele|ő társaság tekintetében merü|nek fel, és melyek az E|adó

adóköte|es jövedelmének csokkentésére aIkaImasak.

52' Fe|ek az egymássa| kapcso|atban tudomásukra jutott adatokat, tényeket - ezeknek kti|on

megjelö|ése nélkül _ üzleti titokként kötelesek kezelni. Ezen köte|ezettség kiterjed az

a|vál|alkozóÍkra, i||etve teljesítési segédeikre is. Ezen kote|ezettség megszegése súlyos

szerződésszegésnek minősü| és te|jes káĺtérítési fe|e|ősseget von maga után.

53. Nem terhe|i a titolGartasi kötelezettség a Fe|eket o|yan adat tény vonatkozásában, melynek
nyi|vánosságra hozata|át jogszabá|y íqa e|ő, il|. biztosítja.

54. Je|en szerződés az a|áír.ásáva| lép hatá|yba.

Je|en szezó1dést - me|y ... számozott o|da|bo| á|| - felek mint akaratukka| mindenben megegyezőt
jóváhagyó|ag írják alá.

..............,20L5.

Vevő

EIadó



És BEKEZDESE

1. számú mellék|et

,TJEGYZÉKTARTALOM- KBT 49. 2 SZERINTI IRA
oIdaIszám

Tarta|omjegyzék (fedő|apot vagy fe|olvasó|apot követően) (1. sz. me|lék|et);

Fe|olvasó|ap (2. sz. melléklet)

Aján|ati nyi|atkozat (3ĺA sz. me||éklet) (Eredeti, arra fe|jogosított személy(ek) által
a|áíft nyi|atkozat nyújtható be.)

Nyi|atkozat az erőforrások rende|kezésre á||ásáró| (3/B. sz. me||ék|et)

Nyi|atkozat a Kbt. 55. 5 (6) bekezdés szerint (3lC. sz. mellék|et)

I. FEJEZET: ruánó oKoKKAL KAPCSoLATBAN ELóÍRT NYILATKozATotę
IGAzońsoK

Kizárő okokka| kapcso|atos nyi|atkozatok és igazo|ások az aján|attételi fe|hívás 11.
pontjában fog|a|taknak megfe|e|ően.

A Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pont kc) a|pontja tekintetében az aján|attevő
nyilatkozata arró|, hogy olyan társaságnak minősü|-e, me|yet nem jegyeznek
szabá|yozott tőzsdén Vagy ame|yet szabá|yozott tőzsdén jegyeznek; ha az
aján|attevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásró| szóló töruény
3. s r) pontja szerint definiált va|amennyi tény|eges tu|ajdonos nevének és á|landó
|akóhe|yének bemutatasát tarta|mazó nyi|atkozatot szükséges benyújtani;
amennyiben a pénzmosásró| szó|ó töruény 3. s 0 pontja szerinti tény|eges
tu|ajdonos nincsen, az aján|attevő erre vonatkozó nyilatkozata . (4. sz. me||ék|et)

il. FEIEZET: GAZDASÁGI És pÉľzÜevr ALKALMAssÁcełI.
KAPCSo|áTBAN ELőÍRT NYILATKo z!lTü9 IGAzotAsoK
Pl. Aján|attevő csato|ja a 3L0|20II. (KI. 23.) Korm. rendelet 14. 9 (1) bekezdés b)

pontja a|apján az előző három (3) |ezárt üz|eti évre vonatkozó, saját vagy joge|ődje

számvite|i jogszabá|yoknak (e|sősorban a számvite|rő| sző|ő 2000. évi C. töruény)

megfelelően összeá|lított éves beszámo|óját kiegészítő me||ék|etek nélkü|.

Amennyiben az aján|atkérő á|ta| kéft mér|eget és eredménykimutatást tafta|mazó

beszámotó a cĄ;információs szo|gá|at hon|apján megismerhető, a beszámo|ó adatait

az aján|atkérő e||enőrzi, a céginformációs szolgá|at hon|apján megta|á|ható

beszámo|ó részét képező mér|eg és eredménykimutatás csatolása az ajánlatban

nem szükĄ7es.
Ha az aján|attevő azéft nem rende|kezik az e|őző három lezát Üzleti évre vonatkozó

beszámolóva|, meft az időszak kezdete után kezdte meg műkodését, az

alka|masságát a közbe szerzés tá rgyábo| származő á rbevételrő| sző|ő nyilatkozatta I

jogosu|t igazo|ni. Ebben az esetben a|ka|matlan ajánlattevő, ha működésének ideje

alatt a kozbeszezés tárgyábó| (qyenruha szálĺltása) származő - á|talános forga|mi

adó né|kü| számított - árbevéte|e nem éri e| a nettó hát mi|lió forintot. (310/2011.

(XII' 23.) Korm. rende|et 14. s (2) bekezdés).



VAGY a fenti igazolások helyett:

Nyi|atkozat a 310/2011 (XII.23.) Korm. rende|et 14.5 (8) bekezdése, va|amint a L7,$
(6) bekezdés szerinti a gazdasági és pénzügyi és|vagy műszaki és szakmai
alkaImassáqi kovete|ményeknek va|ó meqfe|e|ésrő| (5. sz. me||ék|et)

ilI. FĘIEZET: m,(lszeł<l, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL
KAPCSO LATBAN E LOI RT NYI LATKOZ T OYv IGAZO LASOK
Ml. Aján|attevő mutassa be a 3tol20tL (XII. 23.) Korm. rende|et 15. 5 (1)
bekezdés a) pontja aĺapján az aján|attéte|i fe|hÍvás megküldésétől visszafelé
számított 3 év legjelentősebb közbeszezés tárgya szerinti szá||ításait. pc.

ismeftetéshez csato|ni ke|| a 3L0ĺ207L. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. 5 (5)
bekezdésében meghatározott nyi|atkozatot vagy igazo|ást. (6. sz. me|lék|et)
A referencianyi|atkozatbol vagy referenciaigazo|ásbol minden alkalmassági fe|téte|
teljesü|ésének ki ke|| dertilnie és taĺta|maznia ke|l |ega|ább a 370ĺ20Ĺ7. (XII. 23.)
Korm. rende|et 16. Ę (2) bekezdés szerinti adatokat.
VAGY a fenti igazolások helyett:

Nyi|atkozat a 310l20t1' (XII.23.) Korm. rende|et 14.s (8) bekezdése, va|amint a 17.9
(6) bekezdés szerinti a gazdaságĺ és pénztigyi éslvagy műszaki és szakmai
a|ka|massági követe|ményeknek való megfele|ésrő| (5. sz. mel|ék|et)

Iv. FEJEZET: Az AJÁNLATTÉľEI.I FELHÍVÁSBAN elóÍnr EGYÉB
NYI tATKo izNÍol<, IGAzo LAso K
Aján|attevő, az a|ka|masság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági
szerep|ő cĄfegyzésre jogosu|t, aján|atban csatolt nyiĺatkozatot, dokumentumot
aláírő képvise|őĺének a|áírrási címpé|dánya vaqy a|áírás mintáĺa.

A cégkĺvonatban nem szerep|ő köte|ezettsegvá||a|ók esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származő, aján|at a|áírására vonatkozó (a meghatalmazott
a|áírását is tafta|mazó) írásos meghata|mazás te|jes bizonyÍtó eĘű magánokiratba
fog|alva (7. sz. me||ék|et)

Konzorci u mi megá | |apodás
A kÓzös aján|attevők megál|apodásának tafta|maznia ke||:

. a jelen közbeszezési e|járásban közös ajánlattevők nevében e|járni
(tová bbá ka pcso|atta ftasra) jogosu |t képviselő szeruezet meg nevezését;

. a szerz&és te|jesítésééft egyetem|eges fe|e|őssé9vá||alást minden tag
részérő|;

. aján|atban vá||a|t köte|ezettségek és a munka megosztásának ismeftetését a
tagok és a vezető között;

. a számlázás rendjét.

v. FEJEZET! ÜzuľI TITKoT TARTALMAZo rmľor (ADoTT ESETBEN) öná||ó
me||ék|etben

VI. FEJEZETI Az ruÁľuľrrvő Álrł BEcsATotNI rÍvÁľr
DOKUM ENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

+ az aján|athoz csatolni ke|| a papír a|apú pé|dány képolvasó készülékkel készü|t
CD-re vagy DVD-re ílt 3 db elektronikus pé|dányát!

Az aján|at minden o|yan o|da|át amelyen - az ajánlat beadása e|őtt - módosítást hajtottak vĄ;re,
az adott dokumentumot aláí.ó szemé|y(ek)nek a módosítasná| is kézjeggye| ke|| e||átni.



2.1. számű mel|éklet

FELOLVASOI.AP

(iiná l ló aján|attéte| esetén)

Ajánlattevő

Név:

SzékheIy:

Telefon:

E-mail:

Ajánlattétel tárgya: ,ÁdásvételÍ kereEzerződés keletében egyenruha és egyéb

tartozékok beszerzése eseti megrendelések alapján,,

Ajánlat:

Ke|tezés (he|yseg, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu lt vagy szabá|yszerĹíen

meghata I mazott képvise|ő a |á írása)



2.2. számű melléklet

FELoLvAsóLAp
(közös ajá nlattéte| esetén)

Aján|attevői konzorcium

Név:

Székhe|y:

Telefon: Fax:

E-mail:

Tagok adatai (néV, székhe|y):

Tagok adatai (név, székhely):

Aján|attétel tárgya: ,^Adásvételi keretszerződés kerctében egyenruha és egyéb
ta rtozékok beszerzére esetÍ megrendelések alapjá n,,

Ajánlat:

Ke|tezés (he|yseg, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen

meghataImazott képvise|ő a|áírása)



3/A. számri mel!éklet

n:Áľurr NYILATKoZAT1

A|ulírott mint a (ajánlatteuő
megnevezése) (ajánlattevő székheĄye), (Ajánĺatteuőt
nyiĺvántarki cqbíĺtis,íg neve) (Ajánlatteó cqjegyzeĺszánly' nevében
köte|ezettségvá|lalásra jogosu|t (tÍszBeg mqjelciĺése), a(z) Józsefvárosi
önkoľmányzat, mint Aján|atkérő á|ta| ,Ádásvételi keretszeződés keretében
egyenruha és egyéb tartozékok beszerzése esetÍ megrcndelések alapján,,tárgyában
meg i nd ított kozbeszezési e|já rássa I osszefÚggésben.

1. Nyi|atkozom a Kbt. 40. s (1) bekezdés a) pontja a|apján, hogy a közbeszezés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a|vá||alkozó(ka)t veszek igénybe.:

2. Nyi|atkozom a Kbt. 40 5 (1) bekezdés b) pontja a|apján, hogy a szerződés te|jesíEéséhez a
közbeszezés éftékének 10o/o-át megha|adó méftékben az a|ábbi a|vá||a|kozó(ka)t kívánom
iqénvbe venni, az alábbi száza|ékos arányban3:

Nyilatkozom 55. 5 (5) bekezdése a|apján, hogy alábbi kapacitást nyújtó
venni4:

1 Az aján|at eredeti pé|dányában az aján|at a|áffia á|ta| a|áírt eredeti pé|dányban benyújtandó
2 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,,
3 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy íia be, hogy.,Nem kÍván igénybe venni,,
4 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy í|].a be, hogy 

'Nem 
kíván igénybe venni,,



4. A Kbt' 60. 5 (3) és (5) bekezdései a|apján nyilatkozom, hogY aján|atunk az e|őzőekben
meghatározott - álta|unk te|jes körűen megismeft - dokumentumokon a|apszik.

A szerződésteruezetben rögzített, a tárgyi feladat e||átásához szükséges köte|ezettségeinket
maradéktalanu| te|jesítjtik a Felo|vaso|apon rĘzített ár a|ka|mazásáva|. Nyi|atkozunt hogy
ajánlatunkat az ajánlati kötottség beá||tát kovetően az ajánlattételi fe|hívasban megje|ölt
időpontig fen nta rtjuk.

Nyi|atkozom, hogy nyertességünk esetén a je|en dokumentáció mel|ék|etét képező
szeződésteruezet megkötését vá||a|juk és azt a szerződésben fog|a|t a feltételekke| te|jesítjük.

Nyi|atkozom továbbá, hogy vá|la|kozásunk
tr a kis- és középvá||a|kozásokról, fej|ődésük támogatasáró| sző|ő töruény

szerint ....-vá|lalkozásnak5 minősü|/
tr nem taĺtozik a kis- és középvál|alkozásokró|, fej|ődéstjk támogatásáró| szó|ó töĺvény

hatá|ya alá6.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghata |mazott képvise|ő aĺá írása)

5 mikro-, kis- vagy középvá|ĺa|kozás a 2oo4. évi )0oűV. törvény meghatározásai szerint - a megfe|e|ő választ a jogszabá|y rende|kezéseinek
tanulmányozását követően kérjiik megadni.
6 A nem alka|mazandó szövegrészt kérjÍik töröĺni.



3/B. számú me||éklet

NYILATKOZAT
az erőtorrások rendel kezésľe ál lásáľól

Alulírott ......., me|yet képvise|: ..........., mint kapacitást rendelkezésre
bocsátó szeĺvezet a közbeszezésekrő| szólő 20ĹI. évi CVI[. töruény (Kbt.) 55. $-ának (5)
bekezdése a|apján kije|entem, hogy a(z) Józsefiĺárosi önkoľmányzat, mint Aján|atkérő á|tal

-Adásvételi kerebzerződés keretében egyenruha és egyéb tartozékok beszezése
esetÍ megrcndelések alapján,, tárgyban megindított közbeszerzési e|járásban a szeződés
te|jesítéséhez szüksĄ;es a|ábbi erőforrások az aján|attevő rende|kezésére fognak ál|ni a szeződés
te|jesítésének időta fta ma a |att:

Rende| kezésre bocsátott pÉnzü gyi, gazdasá g i erőforrások:

Rende| kezésre bocsátott m íĺsza ki erőforrá sok:

Ke|tezés (helyseg' év, hónap, nap)

(kaoacitást nyújtó szervezet cĄfegyzésre jogosult vagy

sza bá |yszerűen meg hata I mazott képvi se|ő a lá ír.ása)



3IC. számú me||éklet

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

A|u|írott mint a (ajánlattevő
megnevezése) (ajánlattevő székhe|ye) (Ajánlattevőt
nyiluánbftó cqbíftisiíg neve), (Ajánĺattevő cqjegyzél<szána) nevében
köte|ezettségvá||a|ásra jogosu|t (tĺsztseg mqjelciĺése), a(z) Józsefváľosi
önkormánYÄt, mint Aján|atkérő á|ta| ,,AdásvételÍ kercBzerződés kerctében
egyenruha és egyéb tartozékok beszerzéę eretÍ megrendelérek alapján,, tárgyban
meg i nd ított közbeszezési e|já rássa | összef ü ggésben.

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének a) pontja a|apján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazo|ásakor
bemutatott, más szeruezet á|ta| rende|kezésre bocsatott erőforrásokat a szerződés te|jesítés során
tény|egesen igénybe fogom venni. Ennek mód1a7:

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének b) pontja a|apján nyi|atkozatom, hogy azon szelvezetet, ame|ynek
adatait az a|ka|masság igazolásához fe|haszná|om, az a|ábbi módon vonom be a te|jesítés során8:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

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

7A megŕe|e|ő rész kitö|tendő!
8A megife|e|ó rész kitö|tendő!



4. számú me|léklet

Nvruľrozłr
a kizáro oko k vonatkozásába n

Alulírott
a(z)
(székhe|y: ....................) aján|attevő szeľvezet
cegjegyzésre jogosult képvise|ője a ,,Adáslĺételi keretszerződés keretében egyenruha és
egyéb tartozékok beszenése ereti megrcndelések alapján,,tárgyban kiírt közbeszerzési
eljárás során az alábbi nyi|atkozatot teszem akizárő okok vonatkozásában:

I.
Az álta|am képviselt szeruezet nem tartozik a Kbt. 56. s (1) bekezdésében, Kbt. 56. 5 (2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatá|ya alá.

il.
CégÜnk, mint ajánlattevő a szenődés te|jesÍtéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. 5 (1)
bekezdésében meghatározoLt kizárő okok hatá|ya a|á eső a|vá||a|kozót/a|vá||a|kozókat i||etve a
részÜnke kapacitásait rendelkezésre bocsátó szeruezeteVszeruezetek nem taftoznak a Kbt' 56. $
(1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hata|ya a|á.

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

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

Amennyiben a ceget szabályozott tőzsdén nem jegyzit úgy10

- az alábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorizmus frnanszírozása megelőzéséről és
megalcadáĺyozásárót szóĺó 2oO7. évi C}co0/I. töruény 3. s r) pontja szerint definiá|t
valamennyi tény|eges tu|ajdonosró|ll :

neve: | állandó lakóhelye: 12

vagy

- az alábbĺakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzéséről és
megakadályozásárő| sző|ő 2007. évi o0o0ýI. töruény 3. 9 ra)-rb) pontja szerinti
természetes személy hiányában az re) pont szerinti tény|eges tu|ajdonos a jogi személy

9 Megfe|e|ő vá|av a|áhúzandó!
10 Megfe|e|ő váĺasz a|áhúzandó!
11 A pénzmosás és a terrorizmus finanszíroása megelőzéserő| és megakadá|yozásiáró| szóló fo07. évi OOO(W. törvény 3. $ r) ponsa verint
ténvIeges tuIajdonos:'rafz 

a termévetes szemé|y, aki jogi szemé|yben Vagy jogi személyiségge| nem rende|kezo szervezetben közvet|enü| vagy - a Po|gári

Törvénykönyvrol szó|ó 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ftk.) 8:2. S (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok

vagy a fu|ajdoni hányad legatább huszonöt száza|ékáva| rende|kezit ha a jogi szemé|y vagy jogi szemé|yisegge| nem rendelkezo szervezet nem

a vabá|yozott piacon jegrzett társaság, ameĺyre a közösségi jogi szabá|yozássa| vagy aza| egyenértéko nemzetközi e|oĺrásokka| összhangban

|évó kö2fététe|i kóvete|mények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi szemé|yben vagy jogi vemé|yisegge| nem rendetkezo szervezetben - a Ptk. 8:2. 5 (2) bekezdésében

meghatározott - meghatározó befo|yássa| rende|kezit,
rc) az a termévetes személy, akinek megbÍzásábó| va|ame|y ügy|eti megbĹzást vegÍehajtanat
rd) a|apíwányok esetében az a természetes szemé|y,. 

1. aki az a|apítvány vagyona |egalább huszonöt száza|ékának a kedvezményezettje, ha a ĺeendő kedvezményezetteket már meghatároztát
2. akinek érdekében az a|apífuányt |étrehoztiát i||etve műkddtetit ha a kedvezményezetteket mé9 nem határozták meg' \ragy

3. aki tagja az a|apívány keze|ő szervénet vagy meghatározó befotyást gyakoro| az alapítvány vagyonának |ega|ább huszonöt száza|éka
felett, i|ĺetve az a|apftvány képvise|etében e|jár, továbbá

rQ az ra)-rb) a|pontokban meghatározott természetes szemé|y hiányában a jogi vemé|y vagy jogĺ vemé|yiseggel nem rendelkező szervezet
vezető tiszbégviselője;

12 szĺikség esetén bővíthető!

mint



Vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeruezet vezető tisztsé9vise|ője(i)' aki(k)nek nevét
és á||andó |akóhe|yét az a|ábbiakban adjuk meg:

vezető tisztségviselő : 
11

, á||andó lakóhe|ye:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cęjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerűen
meghataImazott képvise|ő aláír.ása)

13 az ra).rb) alpontokban meghatiározott természetes szemé|y hiányában a jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes szervezet vezető
tiýbegvĺse|ője

14 szükség esetén bővíthető!

14



kozbeszezés tárgya (egyenruhakozbeszezés tárgya

Szeľzódést kÖtó másik fél
(neve, székhe|ye, referenciát

igazo|ó szemé|y neve,
te|efonszá ma, e.mai I cÍrme)

szá|Iítása

Ke|tezés (he|ység, év, hőnap, nap)

Teljesítés ideje
(idótaftama, -tÓl-
ig, év, hőnap, nap

pontossággal)
. 
.és helye

szeri nti szá | | íĽásokat te|jesítette :

Szenódés tárgya,
megnevezése

Az
e||enszolgá|tatás
iisszege (nettő Ft)

A teljesÍtésaz
elóírásoknak.és a

szerzódésnek
megfeIelöen

tiiftént?

(igen/nem)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszer en
meghataImazott képviseló a|áírása)

A saját teljesÍtés
ménéke:



7. számű me||éklet

MEGHATALMAZAS

mint a(z)

(székhe|y: ) aján|attevő/a|vá||a|kozo/ az a|ka|massag

igazo|ására igénybe vett más szervezet cegjegyzésre jogosult képvise|ője ezenne|

meghatalmazom

; |akcím: ), hogy a(z) ,,Adásvételi
kercEzerződés kerctében egyenruha és egyéb tartozékok beszerzése e*ti
mqrcndelések alapján,,tÁrgyban készített ajánlatunkat a|áírrásáva| lássa e|.

Ke|tezés (he|yseg, év, hónap, nap)

(meg hata I m aző cég1egyzésre jogosu |t

képvise|őjének a lá írrása)

(meg hata I mazott a |á írása)

Előttünk, mint tanúk e|őtt:

A|áírás:

Név:

Lakcím:

A|áírás:

Név:

Lakcím:



5. számú melléklet

NYILATKOZAT

a 310/2011 (XII.23.) Korm. rende|et 14.s (8) bekezdése, va|amint a 17.$ (6) bekezdés szerinti a
gazdasagi és pénzügyi és/vagy műszaki és szakmai a|ka|massági követe|ményeknek va|ó

megfeIe|ésrő|15

amennyiben a|ka|masságát - vá|asztása szerint - nyi|atkozatta| kÍvanja igazo|ni.

A|u|írott.....'......'.........mint a (aján|attevő

megnevezése) (aján|attevő székhe|ye), (aján|attevőt

nyi|vántartó cégbíróság neve), ...'....(aján|attevő cegjegyzékszáma) nevében
köte|ezettségvá||a|ásra jogosu|t (tisztség megje|ö|ése) k.lje|entem, hogy a(z)
Józseńrárcsi önkoľmányzat, mint Aján|atkérő á|ta| ,,Adásvételi kercBzerződés kerctében
egyenruha és egyéb tartozékok beszerzése eętÍ megrcndelések alapján,, tárgyban
meg i nd ított ki5zbeszerzési e|já rásba n

nyilatkozom,

hogy aján|atkérő á|ta| tárgyi eljárás aján|attételi fe|hÍvásában e|őíĺt gazdasági és pénzÜgyi,

valamint műszaki és szakmai alkaImassági feltételeknek mindenben megfe|e|ek.

Tudomásul Veszem' hogy amennyiben az Ajánlatkérőnek kétsége merü| fe| je|en nyi|atkozat
va|óságtarta|máva| kapcso|atban, akkor a Kbt. 67.s (1) bekezdése a|apján fe|világosítas kérés

keretében e|őírhatja számomra a megfelelő igazolás benyújtását.

Keltezés (he|ység' év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meg hatalmazott képviselő a |á írása)

15 Amennyiben a|ka|masságát - választása szerint - nyi|atkozatta| kÍvánja igazo|ni.



,,AdásvételÍ keletszerződés keretében egyenruha és egyéb tartozékok beszerzése
esetÍ megrendelések alapjá n,,

69 fő részére - a 70l20L2. (Xil.14') BM rende|etben megfoga|mazott - szabvány ruhák és
kiegészítők szá||ítása eseti megrende|és alapján.

Az Aján|attevő feladata fe|ső ruházat fe|iratozása az aĺábbiak szerint:

- kabátot dzsekit zubbonyok: tépőzár né|kti|i betét fe|iratta|, a betéten a felirat fehér
h ímzésse|, fe| i rat :, Józsefv árosi Kozterü |et-fe| ü gye|et,,

- láthatósági me||ény: fe|irat szitanyomássa|; fekete színű nyomássa|; fe|irat: ,Józsefuárosi
Kozterü |et-feI l'igyelet,,

- minden további fe|sőruházat: fe|irat szitanyomássa|; a sötétkék pó|ókon fehér színű, a
fehér pólókon sötétkék színű nyomássa|; fe|irat: ,Józsefuárosi KözterÜ|et-felügye|et.,'

Ĺ fő ruházati fe|szere|ése az a|ábbi ruhaneműkbő| és kiegészítőkbő| á||:
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