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Tĺsztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Tónyállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testülete 20t5. október
22-í u|ésén tárgyalta a Jőzsefváĺosi onkormányzat 20L5. évi költségvetésről szőIő 612015.
(II.20.) önkormányzati rendelet módosítását. Ą Képviselő testiilet 22012015. (X.22.)hatáĺozat
|2,la) pontja szerint úgy döntött, hogy az Uj Teleki téľi Piac kĹilső homlokzatán, annak
hasznosítása cé|jábő| 8 db Europlakát mérettĺ (5040 x 2380 mm) ľeklámtábLáthe|yez e1'.

Fentiek értelmében ,,&Z Ú.ĺ Teleki téť- Piac homlokzatźn nagyméľetiĺ reklámfelületek
kialakításď, tźrgyu, kozbeszerzési értékhatźrt e| nem éľő beszeruési eljźrásra vonatkozó
ajánlattéte|i felhívás a polgáľmesteľi döntést követően az aján|attéte|re felkéĺ
szervezeteknek megküldésľe' valamint az megtrelentetésľe keľĹilt a wwwjozsefuaros.hu
honlapon is.

Az ajźn|atok benýjtásrának hataľideje 20|5. november 09. napja 10 óľa volt. Az aján|attéte|re
nyitva á|Iő hatarídőben két _ mér korábban hasonló kivitelezés tźrgyában lĺĺírt páIyázatok
esetében Ąźn|attevoként eljáľt _ jogi személy meghívottként nýjtottabe ajźn|atźú.

Az aján7atok fęlbontását követően a Bíľáló Bizottság az értékelési szempont ok alapján az
alábbi me gá|Iapitás okat tette :

1. Pźiyéző (Vinox Trax Kft.) ajźn|ata nem tartaImazza a pénzngyi-gazđasźęí
alkalmasság, valamint a műszaki-szakmai alkalmasság megítéléséhez szfüséges
adatokat, igazolást, továbbá a megvalósítani kívĺĺnt ľeklámtáblfü műszaki lefuźsát'

2. PáIyaző @p-Alk Bt.) ajánlata nęm tarta\mazza a műszaki-szakmai alkalmasság
megítéléséhez szfüséges adatokat' igazo|ást, továbbá a megvalósítani kívánt
reklĺĺmtáblák műszaki leírását.

Mindkét pá|yáző részéte híáĺypőt|ási felhívás kerĹilt kiküldésre, a híáĺypőtlás hatáľideje
2015. novembeľ 1 1. napja 16 őra volt. Az előirthatáridőn belül mindkét páIyáző hianypótlást
nyújtott be.

ABírá|ő Bizottság áttekintette a hianypótlásként benyújtott dokumentumokat és az a|ábbiakat
állapította meg:

1. PáIyaző (Vinox Trax Kft.) továbbľa sem adott a pénzugyi-gazdasági alkalmasság,
megítéléséhez szĹikséges adatokat, igazolást, ęzért Ąán|ata nem felel meg az
aján|attéte|ifelhíváskövetelményeinek,ezértajtn|ataérvénytelen.
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2. PáIyáző (Ep-Alk Bt.) pótolta a míiszaki-szakmai alkalmasság megítéléséhez sziikséges
adatokat, tovźtbbá csatolta a megvalósítani kívant reklámtáblfü műszaki leírását is, így
aj źn|ata érvénye snek tekinthető.

Az érvényes ajánlatot adó Ép-Alk Építőipaľi és Szolgáltató Bt. (székhely: 2141 Csömöľ,
Ibolya utca 16. _ aďőszétm: 21380888-f-13' cégegyzéksztm: 13 06 044565) a 8 db
ľeklĺímtábla gyártásźra és felszerelésére az alźlbbí ajźnlati ćrat adta:

o koĺľőziőá||ő acé| aĺyagű reklámfelĹilet
3.225.800 Ft

o horgany zott acéIlemez arĺyagu ľeklámfelület
2.453.640Ft

2.540.0OO,- Ft + Äta : bruttó

I.932.0OO,- Ft + ĺta : bruttó

A ľeklrĺmfelületek kerete és belső meľevítói fém zźrtszelvényből készülnek, amelyek a
homlokzati ttapézlemez színére (RAL 6003 sötétzöld) kerĹilnek lefestésre, majd felszerelésfü
_ meglévő _ atartővźzhoz csaYaÍozással tclrténik.

A hoľganyzott acéllemez anyagí reklámfelület vonatkozásátban az ajźn|at megfelel az e|várt
műszaki követelményeknek, a becsiilt nettó 2.000.000 Ft pénzugyi értékhatárnak.

A fentiek a|apjźn javaslom a,Úireleki téľi Piac kiilső homlokzatźna homlokzat hasznosítása
céIjábóI reklámtáblźk gyártására, elhe|yezésére kiírt pá|yazatot eredményesnek minősítését,
az Ep-Alk Bt.-t, mint érvényes pá|yázatot benyújtó aján7attevót a pźůyźzat nyeľtesének
nyilvanítani, valamint javaslom a műszaki szempontból megfelelő hoľganyzott acéIlemez
aIka|mazásával készülo táb|akmegľendelésérę vonatkoző vál|alkozási szerződés megkcitését.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban a döntés meghozata|áĺa a Tisztelt Bizottság
jogosult.

ilI. A diĺntés célja' pénzügyi hatása

A döntés céIja az Úi ľeleti téĺi Piac kiilső homlokzat źn _ ahomlokzat hasznosítás a cé|jáből' _
reklámtáblák elhelyezésére kiírt pá'Iyázat eredményességének megáILapítása.

A nyertes pá|yaző aján|ati áĺa szerint a 8 db _ hoĺganyzott acé||emez ľeklámfelülehĺ -
reklámtábla gyétrtésa, felszerelése 1.932.000,- Ft + Afa összesen bruttó 2.453.640,- Ft. A
pénzngyi feđezet a 11407 címęn biztosított.

Iv. Jogszabályi kiirnyezet

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuĺáľosi oĺIkormányzat Képviselő-testiiletének a
Képviselő-testület és Szervei Szęrvezeti és Mfüc'dési Szabźlyzatárő| sző|ő 3612014' (XI.06.)
ĺinkormányzati rendelet 7 . számu mellékletének 1 . 1 . 3 pontj án alapul.

Mindezeka|apjtnkéremazalźlbbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Vaľosgazdálkodási és PénzügyiBizottságúgy dönt, hogy

1. az ,,Ui Teleki téri Piac homlokzatźn nagyméretrĺ reklĺĺmfelĹiletek kialakítása', tárgyÚ,
kozbeszerzési értékhatáľt el nem éróbeszerzési eljaĺást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester
Hatánđő 2015. novembeľ 16.

2. a hatźrozat 1. pontjában megjelölt beszerzési eljaľás soľán a Vinox Trax Kft.
(székhely: l 08 5 Budapest, József k örűt 69 ., cégtregyzékszźtn.. 0 1 -09-9 1 63 67 , ađőszźĺm:

147I2694-2-aĄpá|yázatátérvénýelenneknyi|vánitja.



Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|5. novembeľ 16.

3. ahatérozat 1. pontjában megjelölt beszerzési eljĺáľás során az Ép-Alk Építőipaľi és

Szolgáltató Bt. (székhely: 2I4I Csĺĺmtir, Ibolya utca |6., adőszźlm..21380888-2-13'
cégegyzékszźnn: 13 06 044565) ajfuúata a|ĺźnypőtlást ktjvetően érvényes, alkalmas a

szęrzođésteljesítésére'nemáI|kizańokhatáIyaa|at1.

Felelős: polgiírmester
Hataľidő: 20|5. november 16.

4. ahatźlrozat 1. pontjában megjelĺĺlt beszerzési eljáľás nyeľtese az Ep-Alk Epítőipaľi és

Szolgáltató Bt. (székhely:2t4I Csömöľ, Ibolya utca 16. _ adőszéml: 21380888-2-I3,
cégsegyzékszźlm: 13 06 044565). Az elfogadoÍt ajźnlati źr a 8 db _ hoľganyzott

acéI\emez ľeklámfeliiletíí _ ľek]ámtábl a gyźrtásźra, felszerelésére I.932.000,- Ft + Afa
összesen bruttó 2.453.640,- Ft.

Felelős: polgáľmester
Hatráridő: 2015. november 16.

5. a felkéri a polgármesteľt a hatérozat 4. pontja szerinti vá||alkozási szęrződés a|áírásźra.

Felelős: polgáľmester
Határidő 2015. novembeľ 23.

A döntés végĺehaj tás át v égző szew ezetí egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles kĺiľét éľintő dĺjntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjének javas|ata a
kozzététe| mőđjára: honlapon

Budapest, 2015. november. 11.
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1. széműmelléklet

AJÁNLATTBrnr,r FELIrÍvÁ s

,,Ú; T"I"ki téľi Piac homlokzatán nagyméľetű ľeklámfeliiletek kialakítása'' táľ5ru, közbeszeľzési
értékhatáľt eĺ nem érő beszęrzési eljáľásban

(becsĺilt érték nettó 2.000.000,- Ft)

Budapest Főváros VIIL keľület Józsefuáľosi onkoľmányzatkozbeszerzési értékhatát el nem éľő
beszerzési etjárást hirdet meg, amelyben ajránlattevóként felkéľi ont, illetve az on altal vezetett szer.
vezeteÍi

Az ajánlatkéľőleveo címe:
BUDAPEST FovÁRos v III. KERI]LET JozsEFvÁRosI oNKoRMÁNYZAT
Cím: 1082 Budapest, Baľoss u.63"6,7.

Az ajánlatkérő nevében eljáľó szerľezet neve' címe, telefon- faxszäma, e-mail címe:
Budapest Főváros VIII. kęľĹilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-6,].
TeL 06-I-459-2.567
Fax: 459-f276
E-mail: gazdalkodas@j ozsęfuaros.hu

Az ajánlatkéľő által aszerződéshez rendelt elnevezés:
Ajáhlattevő feladata vállalkoási szerzsďés keretében a 1086 Budapest Teleki téren tďálható
Ú3 lelełi téri Piac kii]ső homlokzatźraĺisszesen 8 db - Europlakát méreĺĺ (5040 x 2380 mm)
_ reklámtabl a gĺártása, helyszínĺe szá||ítźsa" épület homlokzatra szeľelése, az ajtnlattételi felr-

hívás 3. sz. melléklet - miĺszaki |eirásában foglaltak - szerint.

A szeľződés időtartama' teljesítési hatáńdő:
Vállalkozasi szerződéshatźrozott időtartamú, a teljesítés időpontja 201S.november 30. napja

A szenődést biztosító mellékkötelezettségek:
Késeđelmi kötbér: az álta|ános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5%o-alnaptźlri
nap. A maximuma az á|ta|źnos foľgalmi adó nélkĹil szźtmitott ellenszolgáltatás 7,5%o-a. A köt.
béľ maximumának elérésekoľ (15 nap késedelem esetén) Megrendelő jogosult a szerzódéstől
eláIlni' Valamennyi részteljesítési hataridő kötbértęrhes.

Meghiúsulási kötbér: A nyeľtes ajánlattevő meghiúsulási kötbéľ megfĺzetésére köteles, ha
olyan okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítési rneghirisul. A meghiúsulási kötbér mérté-
kę a felolvasólapon rögzített és általános forgalmi adó nélkül szźlmított e||enszo|gźůtxás 20Yo-
a.

A Ptk ó:186. $ (1) bekezdése alapján a kötęlęzett pénzťuetésére kötelezheti magát arraaz
esetľe, ha olyan okból, amelyéľt felelős, megszegi a szerződést.

Jótállás: a míĺszaki źiĹzdás-źLtvételt követő naptól számíťv a f4 hőnap.

Az aj ánlatkérő pénztigyi ellenszolgáItatásának feltétele:
A bęszęrzés ťlnanszirozása Ajanlatkérő saját foľľásából történik. Ajánlatkérő előleget nem fi-
zet' Az ellenszolgáltatĺás a teljesítést követően benyŕljtott szám|a ellenében, a teljesítés igazo1lźĺ-
sátkövetően, 15 napon belül, átutalással kerĺil kiegyenlítésľe.

,Ąján|ati áľ

Az ajźn(atbaĺĺ szereplő araknak fix ĺírnak kell leĺlĺrie, vagyis az ajanlattevő semmilyen formá-
ban és semmilyen hivatkozással sem tehet vá|toző árat tartaLmazó ajanlatot. A nettó árakat
úgy kell megadni, hogy azok tarta|mazzaĺĺak minden jarulékos költséget, fiiggetlenül azok
formájától és fonásától. Ajánlattevő az ajánlati árat nem módosíthatja.
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6.

1

Az ajźnlati áľnak teljes könínek kell lennie, varyis magába kell foglalni minden ajánlattevói

kifizetési igényt' Az Aján|atÍevőnek az ajźnLati árat aszęrzőďés tarryának teljes köriĺ me$va'-

lósítĺísára, a befejezési hataridőre rögzitett díjként kell megadnia, forintban.

Azajźn|ati árat forintban kell megadni.Haazajanlati ár számokkal megadott összege és a be-

tiivęl leíľt összege közott eltéľés van, akkoľ a betíĺvel kiírt összeget Íekinti az Ajánlatkérő éľ-

vényesnek.

Mindcn á.ľadatot úry keltr mogodni, hory o nettó ár mellett a főösszęsítőn egyértelmů fnrmá.

ban szerepelj 
"n 

az ÁFA %ó-ban és összegszenien, valamint a bruttó źr' Az ajźĺúati áľnak taĺ-
ta\mamiakell a teljesítés időtaĺama a|atÍi źĺrvźltozźlsból eľedő kockázatot és hasmot is.

Az ajźn|ĺttevők csak magyax foľintban (HLF) tehetnek aján|atot és a szerzóďéskötés valuta-

n"mě is csak ez lehet' Az ajźn\at csak banki átutalásos fuętési módot tartalmazhat" minden

egyéb fizetési móđ elfogadhatatlan az Ątnlatkéro szźsnáĺa.

Annak meghatáľozása, hogy az ajźn|attevő tehet.e többváItozatrú aján|atot:
Ajánlattevő nem tęhęt többváltozatu ajanlatot.

Annak meghatáľozása, hogy tz aján|tłtevő z beszerzés tĺĺľgyának egy ľészére tehet-e

ajánlatot:
Ajanlatkérő tárgyibeszerzési eljáras vonatkozásában nem tęszi lęhetővé tészaján7atok tételét.

Az ajánlatok elbíľálásának szempontja:

Ąánlatkérő az ajźn|atokat az aján|atkérő képviseletében eljaľó elóterjesztése alapjén,,a leg.

alacsonyabb összegű ellenszolgáltatás'' elve szerint éľtékeli.

Kizź.ľő okok, alkalmassági követelmények:
Kizĺĺľó okok:
Ajanlattevő kizfuásra kerül, amennyiben az a|źbbikizźltő okok bármelyike vęle szęmben fen-

náll:
végelszámolás alatt á1l, vagy vonatkozásábancsődeljáľás elrendęléséľől szóló bíľósági végzést

kizze'tetÍek, vagy az elięnę indított felsámolási eljarást jogerősen elrendęlték' vagy, ha a gaz-

đasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, yaw aki személyes
joga szeľint hasonló helyzetben van;
tevékenységét felfiiggesztett e vag akinek tevékenységét felfiiggesztették;
gazďasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági Ítélętben megálla-

pított bíincselekméný követett el, amíg a büntętett előélethez fuződo hátrányok alól nem men-

iesiilt; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkaImazhato btintetőjogi intéz.

kedésekről szóló 2001. évi CIV. töľvény 5. $-a (2) bekęzđés b),vagĺ g) pontja alapjan a bíró-

ság jogerős ítéletében kor|átoďa, az ettí|tás ideje alatt, vagy ba az ajáĺlattevő tevékenységét

más bíróság hasonló okból és módonjogeľősen koľlátozta;
ery évnél iégebben lejráĺt adó-, vámfizetési vary társadalombiztosítasi járulékfzetési kötele.

zettségének - a letelepedésę szerinti otszźlgyagy az ajánlatkéro széküelye szerinti orság jog-

szabá|yai alapján - nem tett eleget, kivéve, hamegťlzeÍéséľe halasztást kapott;

a2013'június 30-ig hatályban volt, a Bĺintętő Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV' töľvény

szerinti búnszęrvezetben részvétel - ideérrve a biíĺrcselekmény bĺinszervezętben töľténő ęlkö-

vetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hiitlen kezelés, hanyag keze-

lés, költségvetési csalás, az eurőpai közösségek pénzügyi érdekeinek megséľtése vagy pénz-

mosás btincselekméný, illetve a Biintető Törvénykonyvről szóló 20|f. évi C. törvény XxV[
Fejezetében meghatáľozott korrupciós bűncsęlekmények, biinszervez€tben részvétel - ideéľťve

bĺíncselekmény bíínszervezetben töľténő ęlkövetését is -, hiitlęn kezelés, hanyag kezelés, költ-

ségvetési csalás vag;l pénzmosás biĺncselekméný, illetve személyes joga szeńnti hasonló

biĺncselękméný követett el, feltéve, hogy a bűncselękmény elkövetése jogerós bírósági ítéleĺ
ben megállapítást nyert, amíg a bĺintetett előélethez fílzódő hátrányok alól nem mentesÜlt;

az ađo11 eljárásban ęlóírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése soľán olyan hamis adatot

szo|gä\tat, vagy hamis nyilatkozatottesz, amely a Versęny tisztaságźńveszé|yezteti;

8.
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g. tekinteÍében a ktivetkező feltételęk valamelyike megvalósul:
ga) nem EU-' EGT. vary oECD-tag{llamban vagy olyan államban renđelkezik adóilletőség-
gel, mellyel Maryarorszĺgnak kettős adózás elkeĺüléséľől szóló eryezménye van, vagy
gb) oIyan szzbályozotttőzsdénnem jegyzetttáľsaság, amelynek a pénzmosás és atęľroĺizĺnus
ťlnanszirozása megelőzéséľől és megakađályozźisźtől szőló f007. évi CXXXVI. törvény 3. $
r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismeľhető.

Az eljarásban nem lehet ajánlattevő vagy részlételre jelentkezö az a gazdasélgi szereplő, amely-
ben közvetetten Vagy közvet]enül t<ibb, mint f1%o-os fuIajdoni résszel vagp szavazati joggal ren.
delkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely-
nek tekintętében a g. pontban megýlatározott feltételek fennáIlnak.
Amennyiben a több, mintfĺ%o-os tulajđoni résszel vag sz,av,azati hlínyaddal ľendelkeaj gazda-
sági táľsaság trírsulásként adőzik, aiĺkor az ilyen társulás tulajdonos tlĺrsaságaira vonatkozóan kell
a g. pont ga) alpontja szerinti feltételt megfelelóen alkalmazri.
A d. pont szerinti adófizetési kötelezettség a|att a belfolđi székhelyű gazdasägi szeľeplő tekinteté-
ben az állami adóhatóság és a vámhatóság á|ta| nyilvántaĺtott adófizetési kötelezettséget keII érte-
ni.

Az e. pont szerinti hasonló bűncselekmény alatt azBurópai Unió mas tagä||amában letelepedett
ajanlattevo esetében
a) bíinszervezetbęn részvétel bűncselekmény esetén a szervezatt biĺnözés elleni kiizđelemról szó-
ló, 2008. október f4.i2008/841/ĺB tanácsi kereÍhatźnozat 2. cikkében meghatározott bĺĺnszerve-
zetbenva|őrész-,lętelhezkapcsolódóbiĺncseleknényt,
b) vesztegetés, vesztegetés elfogađásą hivatali vesztegetés' hivatali vesztegetés elfogadása, vesz-
tegetés bírósági vagy hatősági eljráľásban, vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatősági eljárrás-
ban bĺĺncselekmény ęsetén az |997. máĘus f6-i tanácsi jogi aktus 3. cikkében meghatározott kor-
rupciót,
c/ költségvetési csalás biíncselelgnény esetén az Eurőpai Ktĺzösségek pénzügyi érđekeinek vé-
dęlméľől szóló egyezmény 1. cikke szeĺinti csąlás!,
d) pénzmosás biĺncselekmény esetén apénzugyi renđszerek pénzmosás cé|jára való felhasználá-
sának megelózéséro| sző|ó, 1997.június 10-i 91I308/EGK tanácsi irányeĺv 1. cikkében meghatá-
rozott pénznosást
kell érteni.

A d. pontban meghatátozoĺt iđőtartamot minđig a k:zálró ok fenn nem állásának ellenóľzése iđő-
pontjától kell szamítani.

Igazolásmódja: eredetben, az aján|attételi felbívás f. szálmű melléklete szerinti nyilatkozat
a|áírásáva|'

Az alkalmasságÍ kłivetelmények:

Az ajánlattevők pénzĺigvi-eazdaságĺ alkalmasságának megítéléséhez szůikséges adatok és a
megkiivetelt igazolási móđ:
P.l Az ajánlattevő közös ajánlattétęl esetén minđen ajránlattevő köteles csatolni valamennyi cég-
kivonatában szereplő szám|avezető pénzintézefuiek (az ajánlattételi felhívás megküldését megelő-
zó 30 napnáInem ľégebbi) a nyilatkozatat az alábbi taľtalommal:
- mióta vezeti a bankszám|át,
. szám|ájźn 2015. január 1' napját kĺivetően volt-e 45 napot meghalađó idótaľtamli soľban állás.

Az Ąán|attevők pénzĺigyi-gazdasági alkalmasságának minimumkłivetelménye(i):
P.l Ąánlattevő alkalmatlan, ha bármelyik a cégkivonatában szereplő sztlm|avęzető pénzintézeté-
tő| száĺmazó nyi(atkozata alapjrán bárrnelyik szám|ájátn 2015. január 1. után 45 napot meghaladó
sorban á|ló tétel mutatkozott.

Az aján|attevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:



M.l Ajan1attevő csatolja az ajźn|attételi felhívás fęladásától visszafelé számított 2 évben (24hó-

napban) teljesített beszętzés tĺáľrya szerinti, vagy 
.azza| összefiJggó szerzodésęinek ismertetését -

legalább a ieljesítés ideje, a szęrzőđésÍ, köĺő másik fel, a szolgáltatÁs tfugya. továbbá az ellęnszol-
g{ltutź'' összége ,agy á korábbi szolgáltatĺís mennyiségére utaló más adat megjelölésével - taľ-

talmazó, a szęrzőđéstkötő másik fél által adott igazolĺíssal.

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságánalr minimumkiiveÍelménye(i):
M.l Ąanlattevő a|kalmatlan, ha nem rendelkeżk az ajánlatteteli felhívás feladásától visszafęlé

,,e*,t,tt f4 hőnapban (feladási időpont évlhó/naptól visszafelé számított f4, hólnapjäig teľjedő

időszakot vizsgá|va) max.2 db szerzőđésszeľĹien teljesített, abęszerzés Íőrgyfua vonatkozó, vagy

azza|összęfüggő referenciával, mely 2 db szęrzłldés ellenszolgáltatásának összoge összességében

lesalább a nettó 1.000.000 Ft.ot ęléĺi.

11.

Lf.

13.

t.0. Ajánlattételihatáľidő: 2015. novembeľ 09. 10.00 ór'a

Ąánlattevő a megfelelĺ5 ajánlattétel érdekében az ajźn|attételi felhívásban foglaltakkal kapcso-

latban írásban kiegészítő (éľteJmező) ttljékoząatáŚ kérhęt az ajanlatkérőtől.

A kiegészítő táĄékoztatás kérésének hatrĺrideje: 2015. november 05. nap 16.00 óra'

Lz aiőn|at benyújtásának címe:
Budapest povaios vĺI. kerĺilęt Józsęfuĺĺĺosi Polgáľmesteri Hivatal, Gazdálkodási Ugyosztály

1082 Budapest, Batoss u.63-67.III. emelet 375.sz. helyiség

Äz zján|attétel nyelve: mawaÍ

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerzőđéskötés tewezett időpo1jla: ' . ,"
Budápest Főváros VĺII. keľiilet Józsęfuáľosi Polgármesteľi Hivatal' Gazdálkodasi Ugyosĺály
III. emęlęt 3|f . sz, helyiség 1082 Budapest, BaľosŚ u.63-6.7.

Bontás időpontja: 201 5. november 09. 10Đ óra

A szęrződéskötés tęrvezętt időpontja: az eljárás eredményét megállapító Váľosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság döntését kövętően.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétľe jogosultak:
az Ąĺgr1a*erć, táľgyi beszerzési eljáráśban ajánlattevők vagy ajźln|attevők e|aľó képviselőinek
j e lenlétét bizto sítja.

Hiánypótlási lehetőség

Az aján|atkérőaz összes ajánlattevő számźra azonos feltételekkel bixosítja a hiánypótlás lehe-

tőségét, valamint az ajárůatokban ta|álhatő, nem egyértelmíí kijelentések, nyilatkozatot igazo-

lások taľtalm ánaktisďźnása érdekében az ajźmlat1evőktől felvilágosítás kérését'

Mindadđig, amíg báľmely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtásźtraha-

táridő van folyamatban, az aján|attevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekľe ĺézve az ajáĺ|atkérő

nęm hívta fel hiánypótlásra'
Az aján|atkérő az értékę|és szempontjából lényeges ajánlati ęlemek tartalmát mega|apoző ada-

tokat, valamint indokolást írásban kéľi és erľől a kérésről a többi ajźn|aÍtevőt egyiđejtileg, írás.

ban értesíti, ha az Ąánlat a megköüri tęrvęzętt szerződés tárgyźxa figyelemmel arányta|anu| a|a-

csony árat Íarta7mazbármely olyan, az ellenszolgáltatlísra vonatkozó összeg tekintetében, amely

önállóan éŕékelésre kerĺil.

2015. novembeľ l l. 16@ óra.

!4.

15.

Hiánypótlási határi dő :



16.

17.

Az ajáĺnlati kiitöttség minÍmális időtaľtama: Az ajźnlattételi hatráľidő lejtrtató| szamított 30
nap.

A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkéľő' átta| előírt a|apvető szabályok:
JeleneljáłásbaĺazAjáÍL\atkérőtfu gya|ástnemfolytat.

A dokumentációľendelkezésre bocsátásának módjao határideje, beszerzési helye és pénz-
iigyi feltételei:
Ajanlatkérő táĺgyi beszeľzési eljránásban kĺilön dokumentációt nem készít.

Amenn5łiben a szerződés EU alapokbrí| finanszíľozott projek|ŕel és/vagy pľogľamma| kap.
csolatos, úgy annak megieliilése:
Tźrgyi bęszerzési eljrárás az EU alapokból finanszírozott pĄekttel ésĺvagy programmal nem
kapcsolatos.

Eryéb infoľmációk:
a) Az ajźnlat - tartalomjegyzéket követő . első oldalaként felolvasólap szerepeljen, ameýben
közölni kell az értékelés aIá kerĹilő adatokat az ajźn|attételi fęlhíváshoz mellékelt mintában
meghatĺáľozottak szęrint. Az ajánlxi ĺáĺat nettó és bruttó összegben is meg kell megadni.

b) Az ajanlatot l eredeti és l másolati példányban kell benyrijtani. Amennyiben eltérés van az
ajánlat ,,eľeđeti'' és ,,másolať' példánya között, az ajtn|alkéro az ,,eTedeh,, példáný tekinti
irányadónak. Azajtn|atokattartalmaző csomagon a kövętkező szöveget kell szerepeltetni:

''Reklámtábla 
gyáľtása, felszeľelése''_'Fe|bontani tilos'n

c) A benyrijtott ajanlatnak azaläbbi foľmai követelményeknek kell megfe|elnie:
- Az aján|at eređeti pé|dányat zsinórral, Iapozhatóan össze kell füzni, acsomót matrięźlva| az
ajźtnĺat első vagy hátsó lapjához rögz,íteni,a matricát ie kell bélyegezni, vagy azajtnlattevő ré-
széről erľe jogosultnak alá kell ími, rigy hogy a bélyegzÍ5, illetőleg az a|áírás legalább egy ré-
sze a matľicán legyen;
- Az ajánlat oldalszámozása egryel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöve-
get vagy számokat vagy képet tartalmaző oldalakat számonĺi,az ĺires olđalakat nem kell, de
lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lęhet számoanĹ Az ajántatkérćl az ettő|
kisméľtékbęn e|téró számozast (pĺ. egyes oldalaknźi a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni,
ha a tartalomjegyzékben az ęwes iratok hetye egyértelműen azonosítható. Az ajánla+kér(t a
kisméľtékben hiányos számozást kiegészítheti, haezaz ajánlatban va|őtá!ékoződása, illetve
azaján|atava|óhivatkozásaérdekébenszükséges;

- Az ajźn|atĺak az elején tartalomjegzsket keII tafta|mazní4 mely alapján az ajtn|atban sze-
replő dokumentumo k o l đal szím alapj án megtalálhatóak;

' Az aján|atot két' - az ajtnlati felhívásban meghatáľozott számű_ példĺányban kell beadni, az
eredeti ajánlaton meg kelljelölni, hogy azazeredeťl;

- Az ajźn|atban lévő, minden đokumentumot (nyilatkozatot) a végén a\á kelt írnia az adot1
gazdä|kodó szęrvezęfnéI erre jogosult(ak)nak vagy olyan szeméI1mek, vagy személyeknek
aki(k) erre a jogosult szeméiy(ek)tőI írásos fę|hatalmazást kaptak;

- Az aján|at minden olyan oldalát, amelyen _ az aján|at beadása eiőtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot altĺító szeméIynek vary személyeknek a módosítłásnál is kéz-
jeggyel kell ęllátni'

d) Érvénytel en az ajtn|at,ha az Ajźn|attevő a jelen fęihívásban meghatározott kizaró okok haĺá-
|ya a|att áI1.

e) Az ajźnIatnaktarta|mamia kell ajánlattevő alábbi iratait:

- azajánlaÍtételi fe|hívás megküldésének iđőpontjánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat
másolati példĺłnya, amennyiben a cégkivonat szerint el nęm bírált módosítás van fo-

19.

fo.



|yaĺnatban,az esetleges váĺtozĺsbejegyzési kérelem a cégbírósĘ erkeńető bélyegzőjé.
vęI ellátott másolati példáĺrya; eryéni vállalkozó esetében a vál|alkozoÍ igazolvány má-
solata;

. az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldanylĺnak vary cím-
mintajának másolata'

Í) Az ajźn\awk összeállításávat és benyrijtásával kapcsolatban 'fęlmęľĹi|t összes kóltsé.s az ajźn-
iattevőt terheli.

g) Amennyiben valamely igazolts vagy nyilatkozat nem magyar nyelven keriil ben1tijtĺsľa ma-

g,var nyelvü fordÍtasa is csato|andó.

2L. ÁjánĺattétetÍ felhívás mękĺilđósének a ľľľłvjozsefľaros.bu bonlapon tbrténő megjelente-
tésének Íđőpontja:

Budapest 201s. otttoter .ä1?',

20l5. olctóber 29.
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1. sz" melléklei

Felolvasólap

'Ú; ľeleľi téľi Piac hom|okzatán nagyméreÍű rek|ámfelületek kiatakítása'o tár$ni, kö,zbeszeuési
értékhatá* el nem eró beszerzési eliĺĺrasban

Ajánlattevö neve:

Ajánlattevő székhelye:

Adószáĺna:

Tęlęťon

ĺKe1tezés]

[cegszení aláíľás]

Kijelölt kapcsolattaľtó elérhetősége (tele-
fon, fax, e-mail):

8 db koľľózióálló acé| anyagri ľęklłím-
tábla ajánlati áľ
(összesen nęttó Ft+ Áfa = bruttó Ft)

8 db hoľganyzott acél anyagťr reklám-
tábla ajánlati ár
(összesen nettó Ft + Afa = bruttó Ft)



2. sz. mellékleÍ

Nyĺlatkozat

,,Úi Teleki téń Piac homlolrzatán nagyméľetiĺ reklámfeliiletek kia|akítása, tźÍ5,ű közbeszęľzési

értękhatáťt el nem éľő beszerzesi e|iáľasban

Alulírott táľsaság(ajánlattevó)'melyetképvisel: ''..'..'.....

az *|ábbi nyilatkozatot tessziik:

Nem állnak fęnn vętęm / velÜnk szemben az a|źĺbbi kiáľó okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő,

aki:
a. végelsámolás alatt áll' vagy vonatkozásában csődeljaĺás elręnđeléséről szóló bíľósági végzést

koźzékttek,yagy ?ąellenę indított felszráĺno]ási etjárást jogeľősen elrenđelték, vagy ha a gazdasági

szereplő u'"*đý"' joga szerinti hasonló eijárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szeľint

hasonló helyzetben van;
b' tevékenységét fę}fiiggesztett€ vary akinek tevékenységét felffiggeszteĺék;
c. gazdasigi,ĺletőleg-szakmai tevékenységével kapcsolatbanjogeĺos bírósági ítéletben megállapított

Ěĺo"'ęlJtmeny kiivetett e!^ amíg a biintetętt előélęthez ffizódő hátrányok alól nem mentesiilt; vary
akinek tevékenységét a jogi szeméIlyel szembęn alkalmazható btintetöjogi intézkędéseköl szóló

2001. évi CtV. tońény ś. .$.a ĺz) bekezdés b), vag;l g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében

koľlátoztą az eltintás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíľóság hasonló okbó] és

módon j ogerősen koľlátozta;
d' ęry évneňégebben lejáľt adó-, vámfizętési vary tarsadalombiaosítási járulékfizętési kötelezettsé-

gänek - a leřelepeđesě szerinti ország vagy az ajiĺnlatkéľó szekhelye szerinti orszag jogszabályai

alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetéséľę łlalasaást kapott;

e. a zols.;unĺus 30.ig ňatályban volt, a Büntęti! Töĺvénykönyvľól szoló 19?8. évi IV. törvény szerin.

ti biinszirvezętben részvétęl . ideérťve a búncselekmény btinszeľvęzętbęn töľténó elkövetését is -,

vesztegetés, vesztegetés nęmzetkiĺzi kapcsolatokban, hütlen kezelés, hanyag kezelés, kiiltségveÍési

csa6sraz euópai ktlzosségek pénziigľi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás biĺnoselekméný,

il1etve a Büntetŕl Tłĺrvényk-<inyvről szółó ftlf. évi c. törvény xxvu. Fejezeteben meghatáľozott

korľupciós búncsęlekményet blinszeĺvezetben részvétęI . ideéľtvę btĺncselekmény biinszervezet-

bęn tô11énő ęlkovetését is., hűtlęn kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás

bűncselekméný, illefve személyes joga szeńnti hasonló bűncselekményt követeťt el, feltévą hory

a bűlrcselekměny elkövetése jogerős bíľósági ítéletben megállapítást nyeĄ amíg a bÜnteteťt előé-

lethez fíĺződĺÍ hátnányok alóJ nęm mentęsült;

f, az ado1t eljáľásban éIőí.t udut''olgáltatĺási kötelezeťtség teljesítése sonĺn olyan hamis adatot szol-

gáltat vagy hamis nyilatkozatot tesą amely a verseny tisetaságát veszelyezteti;

g. tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ga) nem EU., EGT- vary oECD.tagállamban vagy olyaĺ ĺállamban ľendelkezik adóilletőséggel,

mellyel Magyarországnak kettős adőús elkerĺiléséről szóló eg''ezménye van, vary
gb; át.van sátalyo'ott tőzsdén ĺem jegizett tláľsaság, amelynek a pénzmosás és a tęrroľianus fi-

řászĺ.o'asamegetőzéséĺől és megakadáIyozźskóIszóló 2007. éví CXXXVi. törĺ,ény 3' $ 4 pont-

ja szeľinti téĺyleges tulajdonosa nem megismerhető.

Az eljáĺasban nem lęhet ajánlattevő vagy részvételre jelenĺkezó ?7 
^ 

gaadasžlgi szeľeplő, amelyben

közvłeĺen vary közvetleňul tobb' mini25Z,-os tulajdoni résszel vagy szavazaÍijoggal rendelkezik

olyan jogi .2gňely vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági táľsaság, arnelynek ťekintetĹ

ben a g' pontban meghatáľozott feltéteĺek fęnnállnak.
Amenňýbeo a tobb, mint 257o.os tulajdoni résszel ýagy szayazati hányaddal ĺendelkezö gazdasági

társaság társu1ásként ađózik, akkor az iiyen tĺĹľsulrís tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a g. pont

ga) alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

A d- pont szerinti adófizetési köt€lezettség alatt a belftildi székhełyrl gazdasági szereplő tekintetében

at. á,|iami adóhatóság és a vámhatós źęźt|ta| nyilvántaľtott ađófizetési kötelezettséget keli érteni'



Az e' pont szerinĺi hasonló biÍncselekmény a|atĺ az Euľópai Unió más tagállamában letelepedett ąirłn-
lattevő ęsetében
a) biĺnszervezetbęn részvétęl bĺincselekĺnény ęsetén a szervezettbűnözes ellęni kĺizdelemĺőI szó.

ló' 2008. október f4.i2008/84I/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkében ĺneghatáĺozott bűnszeľ-
vezetben va]ó rész.v'ételhez kapcsolódó biincseiekméný,

Ď vesaegetés, vesáegetés elfogadĺásą hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadásą vesz.
tegetés bírósági vagy hatósági sljráľrĺsban, vesŽĺegetés elfogadrĺsa bírósági vagy hatósági eljá.
ľásban biincselelanény esetérł az|997. mźýus 26-i tanácsijogi akfus 3. cikkében meghatáľozott
korrupoiót,

c) költséryetési csďás bäncselekmény esetén az Európai Közösségek pénzĺigyi érdękeinęk vé-
delľnéről szóló eryezmeĺly l. cikke szerínti csalást,

d) pénanosás brincseiekmény esetén a peazĺjgyl rendszęręk pénzľĺlosás cé1jäna va|ó feĺhasználá.
srĺnakmegelózéseńlszóló, 199i. június 10-i 91/308IEGKtanáęsi iĺányelv 1. cikkében megha.
üáľozott pénzĺnosást

kell érteni.

A d. ponŕban meghatározott idötaľtamot mindig akizÄró ok fenn nęm állásanak ellenőľzése iđőpontjá-
tól kell szamítani'

Kelt:

cégszerii aláíĺás



3' sz. me|lékĺet

MŰszłxrLEÍfułs

,,Ui Teĺeki téri Piac homlokzatán naryméľetű ľeklámfełületek kĺałakításď, tźrgyű,köz-
beszeĺzési éĺékhatáľt el nem &őbeszerzési eljaľasban

A reklámfeliiletek a Piac meglévó acél homloklati artővźĺzára szęľkesztett 45mm hułIámma-

gasságú, 0,5mm vastag PE bęvonatos színes tapézJeĺlezbuľkolatáľa keľtilnek elhelyezésľe.

Készítendő ľęklámfeliilet száma: 8 đb

,Ą' táblák jellemzői:

Méret: Az egyes tábták hirdetőfelĹiletę 5040 x 2380 mm, ami megťelel az

Europlakát méretri hirdetmények elhelyezéséĺe.

RekJámfeliileil Horganyzott acél, vagy koľľózióálló acél

Tartószeľkezeť A taľtószeľkezet anyaga ilteszkedjen a ĺeklámfeltilet arryagához. A fel.
szeľelésre szolgaló rögzítő anyagok, szeľelvények megi elenése esztéÍi-

kus legyeĺr. A rögzítés a homlokzati tałtóvána történjen. A belső tábtĺák

esetében közös taĺószerkezet kiďakítható' Az alkalmazoft takaró proÍi-
Iok színezése feleljen meg a meglévó (zt'ld) hullámlemez brľkolat RAL
számának.

Elhelvezés: A Piac éptilet ÉNY.i (Kaľácsony Sándor utca felőli) homlokzatáľa ter-
vezeťt 5 db' valamint az Étr-ĺ (Népszín}rĺáz utca felĺili) homlokzatĺĺra
teľvezett 3 đb hiľdetőtábla azonos magassagban' szoÍosan egymas mellé
illesztve kerüljenek felszęrelésrę az alábbi- 3/1. és 3lf. sz. melléklęt -
elhę lvęzésí v tn|atok szerint.

Az ajánlat tarta|marza az Europlakát méľetů ľeklámtáblák fenti jellemzőĺnek ľészletes

leíľását, valamint a ľeklámfeliilet mĺnđkéŕ Íajta aayagźłra (horganyzott aeél ós koľľózió.
átló acćI) vonatkezłi ajánlatot.
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ÉNv-i homlokzat

Az egycs táblák méľetc: 5040 x 2380 mm

3/l ' sz. mclléklet

f' täb|a 3. tábla 4. ĺĺbla 5. tábla

ll



EK-i homlokzat

6. tábla 7. tlbla

Á.z egyes táblák méĺęte: 5040 x 2380 mm

3/2. sz. mel|ékleĺ

8. ĺĺbla

12



2. sz. melléklel

FeloIvasĺiIap

;Ę Teĺetĺ téri Piac hom|okzaüán nagyméľetű ľcklámfelüIetek kĺalakításan tÁrgríl, közbeszeľzesi
értékhatárt el nern érő beszerzési eljánásban

Ájĺłĺllattevó neve: Ep.Ak Építöipari
SzolgáItató Bt.

Ajárrlattevő széĺ<he1ye:214i'Csőĺndľ
trbolya u-i6.

A,đószáĺna: 2 ] 3 E0888-2-l3

Telefon 06 20 338 0995 '

Csiirnör2015. l l.05. jiiŕ}-,.i*ś;'
,' ,.j'l.iiľź és5a*!p!Ís{ĺ1 Ęĺ.

:i'it.'.*ffiffiäiÍ'.
{qśíE$'7ďÉ.ttáí*e}84 r

Telefax:

E-mail: Ikvmaĺ@vipmail.hu,marotilajos@live,corn

Kijeĺöli kaposolatĺaĺtó : Maróti Lajos

Kljeiö'It kapcsolattaĺtó elérhetősége
(teĺefon, fax, e.mail):

06 20 338 0995,lkvman@vipmail.hu

8 db kornózióá|ló acél anyagri
reklámtábla ąiánlďi fu
(ilsszeseĺr nettó Ft + Afa* bruttó Ft)

2 540 0o0 Ft+Áfa 6E5 800 = 3 225 800 Ft brutti

8 đb horganyzotť ace| anyagu
reklámtrĺ'bla ajálrlati áľ
(összesen netĺó Ft + Afa: bruttó Ft)

.l 
932 Ü00 Ft + Áfa 521 640 -- 2 453 640 Ft brut1ó



ś. ľl. ,,,*łZo,t/ut

vÁr-r-a.r,xozÁSl SZERZoDÉS

amely létrej ött egyrészrő|
Budap est Főváľo s VIII. keľület Józsefvárosi Onko rmányzat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
adtiszám: 1 57 3 57 1 5 -2-42
törzsszám..735715
bankszáml asztrn: |0403387 -00028570-00000000
statisztikai szźlm.. |57 357 |5-84 1 1 -32 1 -0 l
képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ
mint megľendelő (a továbbiakban: Megľendelő),

másrészről az Ép.Alk Építőipari és SzolgáltatólBt.
székhely: 2141 Csĺjmör, Ibolya utca 16.

céĄegyzékszám: 13 06 044565
adőszálm: 2 1 3 808 8 8-2- 1 3

szá:ľr:Jasztlm: 1 1 600006-00000000-37 05 457 7
képviseli: Maróti Lajos
mint Vállalkoző (a továbbiakban: Vállalkozĺí)

(továbbiakban egyĹittesen Felek) köz<ltt az alulírott helyen és időben az altlbbi feltételek
szerint.

I.

Pľeambulum

A Felek rogzítik, hogy a Megrendelő ,,az Ú; ľetetĺ téľi Piac homlokzatán nagymérettĺ
reklámfelületek kialakíttĺsa,, tź.irey,tl kizbeszerzési étékhatáľt el nem érő beszerzési eljarást
folytatott le, melynek eredményét Megrendelő Képviselő-tetĹiletének Varosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottsága ...120|5. számű hatźrozatában áI|apította meg. A beszęrzési eljaľás
nyeľtese Yá||a|koző lett, mely alapján jelenszerzodés megkötésérę keľült sor.

il.
Aszerződés táľgya

A Megľendelő megrenđeli a YáIla|kozőtő|, a Yá||a|koző pedig elvállalja a beszerzési
eljaľás dokumentumai alapjźn a 1086 Budapest Teleki téren található Uj Teleki téri Piac
külső homlokzataľa összęsen 8 db _ Euľoplakát m&etu (5040 x 2380 mm) _ reklámtábla
gyártását, helyszínľe száI|ítását, épület homlokzatra szęrelését. A műszaki leírás szerint a
reklámfelületek kerete és belső merevítői fém zár:tszelvényből készülnek, amelyek a
homlokzati ttapéz|emez színére (RAL 6003 sötétzöld) keľĹilnek lefestésre, majd
felszerelésfü - meglévő _ a tartővźtzhoz csavarozással történik. A ľeklámfelĹilet anyaga
hor gaĺry zott acé||emezből készül.

A Yá||alkoző k<jteles a munkákat szerződésszetúen, teljes k<iľíĺen, mrĺszakilag és

minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkoző magyar előírásoknak, műszaki
szabvĺínyoknak, valamint a technika mai á|Iásźtnak megfelelően az elvźlrható legjobb

1.

2.



a

4.

minőségben elvégezni, és valamennyi egyéb szerzőďéses kötelezettségét szerződésszenĺen
teljesíteni. A Vállalkozó kifejezett kötelezettséget vá|IaI aÍÍa) hogy jőtáIlásil

lkęllékszavatossági/termékszavatossági kĺitelezettségeinek maľadéktalanul eleget tesz. A
Vállatkozót terhelő szavatossági felelősség tekintetében a Szerzođő felek a Ptk.
rendelkezéseit fogadjak el iľrínyadónak.

A Vállalkoz ő az e|v é gzett munkáért telj e s eľedményfe l elő s sé gge| tartozik.

3. A kivite|ezési (gyźrtási és felszerelési) munkákat a jelen szerződés rendelkezései szerint kell
e|v égezni. Vállalkozó az elkészült munkát szeruődésszerĹĺen köteles megvalósítani.

m.
A vállalkozói díj

1. Yá||a|koző aszerzodés teljesítésért vállalkozói díjľa jogosult.

2, A vállalkozói díj mértéke a 8 db horganyzott acé||emezbo| készitett reklámfelület tekintetében

1.932.000,- Ft + Lfa= bruttó 2.453.640Bt.

t.

A szerződésęs vállalkozói díjért aYźi|a|koző teljes kĺirűen és hiánýalanul vállalkozik a szeruódés
tźrgyának a megvalósításźra. A Felek megállapodnak, hogy a megáIlapított vállalkozői dij
semmilyen körülmények között nem ncivekedhet, akkor sem, ha a Yźi|a|koző aján|atábő|

esetlegesen valamelyik tétel teljesen kimaľadt, vagy mennyiségi eltérés mutatkozik. Felek kizárják
aPtk' 6:f44. $-ban foglalt tobbletmunkára és pótmunkára vonatkozó rendelkezések alkalmazásái.

A vállalkozói díj a Vállalkozó je|en szerződésben foglalt k<jtelezettségei teljesítésének teljes
költségét fedezi, ktilönösen valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a vál|alkozás
teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget, és minden egyéb mellékköltséget
fiiggetlenül azok jogcímétől. Tartalmazza továbbá azon munkák elvégzésének ellenértékét is,
amelyeket a dokumentációkban ktilön nem tĺintettek fel, azonban a sza|<rnai szokások szerint a

szerződéstźtgytnakkifogástalan |étrehozźsához sziikségesek, továbbá olyan munkák, ráfordítások
költségeit, illetve a technikai, illetve minőségi követelményekből eredő t<ibbletráfoľdítások
költségeit, amelyek a szerződés tárgyźtnakrendeltetésszeruhaszntl|atźlhoz szükségesek.

rv.
Hatáľidők

A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött határidő előtt is teljesíteni. Megrendelő a hataľidő
előtt befejezett, a szerzodésnek megfelelő teljesítést jegyzókönyvben leigazolja és a vállalkozási
dijat a szám|a benýjtását valamint a teljesítés igazo|ását követően, 15 napon belül, átutalással
megťlzeti.

Vállalkozási szerzódéshatározottidótanamú, a teljesítés időpontja 2015. novembeľ 30. napja'

v.
A VáIlalkozó kiitelezettségei

1. A Vállalkozó kötelezi magttt, hogy a szerződés tźtrgyźń je|en szerződés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatályos építéstiryi, tuzrendészeti, munka- és balesetvédelmi, egészségtigyi,
munkaügyi és egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és az á|ta|źnosan elfogadotthazai szakmai
elvárások szeľint, a rendeltetésszeľű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes
kortĺen, miĺszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a magyar és az Európai Uniós



szabványok szeľinti I' osztáiyí minőségben és I' osztályú anyagok felhasználásźwa|, az átadás-
źLtvéte|i határidőre hiba_ és hiánymentesen elkészíti.

2. AYái|a|kozó kijelenti, hogy az aján|ati felhívás szerinti műszaki előírásokat ismeľi, a kivitelezést
az á'|ta|a készítendő dokumentáció, illetve a helyben szokásos körülmények ismeretében kezdi meg.
A Vállalkozó kijelenti a kivite|ezési (gyráľtási és felszerelési) technológiát ismeľi, az azokban
feltüntetett munkanemeken kívül továbbiakat szükségesnek nem tart. A Felek kijelentik, hogy a
Vállalkoző ahe|yi körülmények ismeretének hiányára, illetve a. tervek nem megfelelő ismeretére
visszavezethető okok miatt a későbbiek soľán többletköveteléssel nem léphet fel, késedelmét ęzze|
nem indokolhatja. A vállalkozási munkák a|apját képező műszaki és technológiai
dokumentációknak megfelelő kivitelezés pontosságáért, teljességééľt és alkalmasságáért a
Vállalkozó felel.

3. A Vállalkozó kĺjteles biztosítani a munkák megvalósítása soľán olyan képzett és tapaszta|t
vezetőket és irányítókat, továbbá sza|<képzett, betanított és segéd munkaerőt, amely a Vállalkozó
szerződés szeľinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő teljesítése érdekében szükséges.

4. AYźi|a|kozó köteles biaosítani minden - a munkák megvalósításához sziikséges árut, aÍlyagot,
szerkezetet, vźi|a|kozői eszközt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű.
A kivitelezés kĺjrében a Yá||a|kozó feladatai közé tartozik a beépítendő anyagok, eszközök,
készülékek, berendezések saját költségen történő beszerzése, a szĹikséges minőségvédelmi
vizsgálatok elvégeztetése és megfelelőségi igazolások beszeľzése. A Vállalkozőt terhel'i a
kivitelezéshez szükséges energia, il|etve kĺjzüzemi szo|gáltatások költsége, valamint saját költségén
köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséľól és

őrzéséről (felvonulási költségek).

5. A Vállalkozó köteles a munkateriiletet tiszta és biĺonságos állapotban tartani, a keletkezett építési
és egyéb hulladék e|szái|itásźről amunkavégzése soľán rendszeresen avonatkozójogszabályoknak
megfelelően gondoskodni.

6. A Vállalkoző a munka befejezésekor kcjteles saját költségén e|távo|itani minden hulladékot, a saját
tulajdonát képező eszk<iz<iket, szerszámokat, gépeket és anyagokat, és kĺjteles a munkaterületet
tiszta és biztonságos állapotban átadni.

7 . AYźi|a|kozónak kell saját koltségén gondoskodnia a teljesítés során vizĺo|, energia.ellátásľól vagy
egyéb o|yanhźiőzati csat|akozásról, amely a munka hatékony, kielégítő és biaonságos végzéséhez
szükséges. A köztizemi díjak a Vállalkozót terhelik.

8. A Vállalkozó eneľgiaigényét sajátmagaköteles biztosítani, arľa Megrendelő nem köteles.

9. A Yá||a|koző köteles a sajźtt a|ka|mazottai baleset., munka-, és tűzvédelmi oktatásáról
gondoskodn i, ezen előírásokat betartani, i| letve betartatni.

10.A Vállalkozó kĺjteles megóvni a munkaterületen a már megépített épiiletrészeket. A Vállalkozó
által esetlegesen a munkatertileten okozott károkat aYá||a|kozó köteles saját költségén az átadás.
átvételig kijavítani, ennek hiányźtban az átadás-átvétęl nem kezdhető meg.

11.A Vállalkozó munkája során különös gondosságga| kell, hogy óvja és védje a munkaterület
kornyezetét. A szomszédos telkekben, közterületekben és létesítményekben okozott bárminemÍĺ
kár ért telj es felelőssé ggel tartozik.

I2.A Yá||alkozó köteles a személyek biĺonságttt vagy a vagyoni éľtékeket veszé|yeztetó kétr

lehetőségének felmerüIése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokĺő| a
Megľendelőt azonna| értesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkájźt a foľgalom
fenntartása mellett végzi, ezért káre||larítási kötelezettsége a közlekedőkre és a járműveke is
fenná|l.



2.

1.

vr.
A munka megkezdése' egyĺittmíĺktidés a jogviszony a|att

A Felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ennek
során a feleket kölcsönös tá$ékoztatási, éľtesítési és figyelem felhívási ktitelezettség teľheli minden
olyan körĹilmény tekintetében, amely a szęrzodésszenĺ teljesítést befolyáso|hatja. Igy például a
Vállalkozó értesítési kötelezettsége kiterjed kĹilönösen a teljesítés minőségét, határidejét érintő
körülményekľe, a kivitęlezés megkezdéséhez szükséges engedélyek megszerzésének akadźiyaira
az anyagbeszerzés akadźůyaira; a Megrendelő értesítési kötelezettsége pedig elsősorban a ťlzetési
képességével kapcsolatos körülmények, valamint a jelen szeruodés műszaki tarta|mát meghaladó
munkák elvégzésére irányuló igényei tekintetében áll fenn. Mindegyik fél köteles minden tőle
elvárható intézkedést megtenni a károk megelőzése, valamint az esetleg már bek<jvetkezett károk
enyhítése érdekében.

Ha a Vállalkoző az aján|atában megnevezett anyagokat - a felelősségi körén kívül eső ok miatt _
beszerezni nem tudja, illetve ajźn|ata szerinti ajánlatban meg nem hatźrozott vary nem a típus
pontos megjelölésével szereplő anyagot ľajta kívtil álló okból kell felhasznźinia, űgy csak a
megrendeléstárgyźnak megfelelő, tzonos műszaki és használati paľamétenĺ anyagot építhet be. A
Vállalkozó köteles az adott anyag mintźját és műbizony|atát e|őzetesen a Megrendelő részére
megküldeni, illetve bemutatni. A vźútoztatźlsra és a beépítésre kizárő|ag a Megrendelő részérő| a
szerződés VII. 6. pontjában foglalt személy írásos hozzźłjáru|ása után kerülhet sor, mely
hozzájźru|źls megadására Megrendelő nem köteles. Ebből többletköltsége a Megľendelőnek nem
adódhat, avá||a|kozői díj nem növelhető.

A Vállalkozó felel azért,hogy a helyettesített anyag mind minőségben, mind használhatóságában
megfelel a szerződés előírásainak.

Felek rögzítik, hogy a fenti pontban foglaltak teljesülése nem minősü| a szerzódés módosításának.

\rII.

A Felek képviselete

A Felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az munkavégzéssel kapcsolatban a helyszínen
meghatalmazottként teljes jogkörľel képviselik. Ha e meghatalmazottak személyében vá|tozźs
következne be, úgy eĺĺ.ő| a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni kell. A képviselők
személyében bekĺjvetkezó vá|tozźs az irásbe|i közléssel egyidejĺĺleg válik hatályossá.

A Felek kijelentik, hogy a tevékenységük soľán a tudomásukľa jutott üzleti titkot megőrzik' IJz|eti
titokként definiálnak minden olyan adatot, mely je|en szerzódés keľetein belül a másik féllel
kapcsolatban a tudomásukľa jut. Kivételt képez ez a|ő| azon adatok összessége, amely
jogszabá|yok szeľint nyilvános adatnak minősül.

3, A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelő fel kártérítési
kötelezettséggel tartozik.

Felek titoktaľtási kĺjtelezettsége kiteťed a munkavállalóikľa, valamely polgári jogi szerzódés
a|apján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony a|apjźn a féllel kapcsolatban
lévő egyéb személyekľe is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség
viszonylatában az étintett fél, mint saját magataľtásáért felel.

Nem minősülhet üzleti titoknak mindazon adat vagy információ' amelyet jogszabtiy vagy egyéb
dokumentum az uz|eti titok köľébő| kizár.

Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyi|atkozattételre jogosult személyek az a|ábbiak,
akik jognyi|atkozataikat kizáró|ag írásban, az źtÝéte| idejét igazoló módon tehetik meg
érvénvesen. Felek ez alatt éľtik a telefax. illetve az e-mai| iizenetek vźitásźń. ha annak átvétele

3.

4.

l.

2.

4.

5.

6.



igazo|hatő:-

A Megrendelő nyilatko zattéte|r e j ogo sult képv i s előj e :

Név: dr. Kocsis Máté polgármester
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

A Vál l alkoz ő ny i|atkozaÍĺéte lľe j o go su lt képvi s el őj e :

Név: Maróti Lajos
Cím: 2141 Csömör, Ibolya utca 16.
Telefon: +36-20-338-0995
c.mail : maľotilaj os@live.com

Megrendelő ľészéről kapcsolattaľtó :

Név: Szabó Endre
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
Telefon: +36-I-459f-55f
e-mail : szaboen@j ozsefu aros.hu

Vállalkozó részéró| kapcsolatLartó :

Név: Maľóti Lajos
Cím: 2I4L Csomöľ, Ibolya utca 16.
Telefon: +3 6-20-338-0995
e-mail : marotilaj os@live.com

7. Megrendelő és Vállalkozó egymás íľásbeli megkereséseiľe azok kézhezyéte|étó| számíNa 5
munkanapon belül írásban éľdemi nyi|atkozatot kötelesek tenni.

8. Felek kötelezettséget vállalnak ana, hogy a másik fél kifejezett eIőzetes engedélye nélkül, akáľ
annak megszíinése után, nem fed fel más személy szttmára, vagy egyéb módon nem használ fel
olyan, a másik fe|ĺe vonatkoző biza|mas információt, amely a szerződés a|apjźnjutott közvetlenül
vagy közvetetten tudomására, kivéve, ha a felhasználás cé|ja a szerződésen vagy jogszabályon
alapuló jogok érvényesítése vagy kötelezettségek teljesítése. A Vállalkozónak átadott összes terv,
dokumentáció stb. a Megľendelő kifejezett hozzájáru|ása nélkül tovább nem adható, a szerződésen
kívül fel nem használható, továbbá tilos a Megrende|ő hozzájtrulása nélkül az e|vä||a|t, illetve a
máľ folyamatban lévő munkáról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot
kozzétenni.

t.

VIil.
A szolgáltatás átvétele: a teljesítés

Az egyes tźLb|źk homlokzatra szerelése előtt a Megĺendelő kapcsolattaľtójával helyszíni szemlét
kell tatani. A Felek kötelesek a tervezętt befejezés időpontjában a teljesítést megvizsgálni, és
jegyzőkönyvet felvenni, amelyben valamennyi hibát fel kell ttintetni. A Vállalkozó köteles
valamennyi, a jegyzőkĺinyvben feltüntetett hibát a jegyzőkönyvben meghatározotl időn beliil
kijavítani. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a határidők hosszabbodásźlhoz vezetnének,
ilgy u Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a je|en szerződés szerinti kötbért megfizetni. A
teljesítési igazo|áskiá'||ítźsálra csak a hibák maradéktalan megszüntetése esetén keľülhet sor.

A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást foýatnak le, melynek keretén be|u| az
elkészült munka átvételére kerül sor. Az źtadás-átvételi eljárás a Vállalkoző á|tal készített
fényképes dokumentác iő a|apján történik.

A teljesítésigazo|źs nem jelenti a szavatossági jogokľól való lemondást.

IX.

Elszámolás, fizetési feltételet biztosítékok

1. Megrendelő előleget nem ťlzet és részszám|ázźsi |ehetőséget nem biztosít.

2.

3.



2.

a

4.

5.

6.

7.

A vállalkozási díj a teljesítést követően benýjtott szäm|a ellenében, a teljesítés igazo|ásźt
követően, l5 napon belül, átutalással keriil kiegyenlítésre.

Az aján|attéte|, a szerzódéskotés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A szźtmlźú a hatályos jogszabályok rendelkezései alapjĺán kell kiállítani.

A teljesítésigazo|źskiáů|ításfuaa Megľendelő részéről Gazdźikodási Üryosĺály vezetője jogosult.

Megrendelő kijelenti, hogy a fentięk figyelembevételével a sziikséges fedezettel _ önkonnárryzati
saját fonásból - rendelkezik.

A szám|a kiállítasára aYźů|a|kozó az átadás-átvételi eljáľást követően kiállított és a Megľendelő
źůta| a|áńrt teljesítési igazo|źs birtokában jogosult.

2.

1. Vállalkozó az álta|ános forgalmi adó nélküI szźtmitott ellenszolgáltatás O,S%o-ának megfelelő napi
késedelmi kötbér megťlzetésére koteles minden megkezdett naptźri napra, ha olyan okból, amiéľt
felelős a szerződésben rögzített bármely hatźrídót elmulasztja. A maximuma az źita|álnos forgalmi
adó nélkül szźtmított e|lenszolgáltatás 7,5%o-a. A kötbér maximumának elérésekor (15 nap
késedelem esetén) Megľendelő j o go sult a szerzódéstol elállni.

Vál|alkozó meghiúsulási kötbér megťrzetésére k<iteles, amennyiben a jelen szerződés teljesítése
neki felróható bármely okból meghiúsul. A meghiúsulási kötbér méľtéke a nettó vállalkozói díj
20%o-a.

xr.

Szavatosság' jótállás

1. A Vállalkozó felelősségére a beépített anyagok, szerkezetek, valamint nyujtott szolgáltatások
vonatkozásában - amennyiben jelen szerződés szigorúbb feltételeket nem támaszt - a Ptk.
szabá|yait, valamint az egyes beépített anyagok, szeľkezetek illetve e|végzeÍt munkák kötelező
alkalmassági idejét meghatátroző, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell
a|ka|mazni' A Vállalkozó ennek körében szavatol az źita|a felhasznált anyagok, szerkezetek
anyagi és gyártási hibától való mentességééľt, valamint azért, hogy a vá||a|t munkát a
Megľendelő á|ta| átadottterveknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar és Európai
Uniós szabványok szerinti, I. osztályu minőségben végzi e|.

2. A Yá||a|koző a szerzódés hibátlan teljesítésének biztosítására va|amennyi beépített dolog, ill.
e|végzett munka vonatkozásában a műszaki źúadás-źnételt követő naptól számított 36 hónap
jótálláSt vá||a|'

3. A kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási felelősség keretében aYźil.a|kozó köteles a

fe|tźrt és a Megrende|ó źita| közölt hibákat saját költségéte, az értesítéstől számitott 15 napon
belül kijavítanivagy a kifogásolt részt kicserélni vagy ahibźttharmadik személlyel kijavíttatni.

A Vállalkozó a jelen szerződésből
engedményezheti, a Megľendelő jelen
nem jogosult.

A jótállási kötelezettség nem
érvényesíthetőségét.

eredő követeléseit harmadik személy javára nem
szerződésből eredő követęléseivel szemben beszálmitásta

x.
Kiitbéľek

érinti a Megrendelőt megillető szavatossági jogokat, és azok

XII.

Felmondás. elá|lás

4.

l. A szerződés teljesítés előtti megszüntetésére a Ptk. szabtúyai iľányadók az alábbiak
figyelembevételével:



2. A Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, ill. azt felmondani,ha a Yźi|a|kozó súlyos
szerzłSdésszegést követ e|, vagy ha a Vállalkozó éľdekkörében a szerződést veszélyezteto alábbi
körülmények merülnek fel:

a. a Yá||a|kozó ellen az illetékes bíróság jogeľős végzése a|apján felszámolásĹ /csődeljárás
indul; vagy

b. a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági üársaságról van szó) a
cégbíróságnál benyujtásľa kerĺ'ilt; vagy

c. a Vállalkozóva| szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, kényszertörlési eljarás
indul;

d. a Vállalkoző a Vál|alkozási Szerződésben megjelolt véghatáridőt neki felróhatóan ä
következményekre történő ťlgye|meztetés ellenére, a fe|sző|itźts átvételétől szĺámítva is 15

napot meghaladóan elmulasztja.

3. A Vállalkozónak ilyen esetben csak amźr e|végzett munkák e|számolására lehet igénye.

4. A MegrendeIő az elállási jog gyakorlása esetén jogosult a jelen szerinti X.2. pont szerinti kötbéľ és
aZ azt meghaladó kźrźtnak érvényesítésére.

5. A Megrendelő Ptk-ban biztosított á|talános elállási jogának gyakorlása esetén, illetve a jelen
szerződés foglalt esetekben aYá||a|koző amár e|végzetÍ. munkájának megfelelő vállalkozói díjra
jogosult. Káľtérítési igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.

6. Felek megállapodnak abban, hogy a szerzódés teljesítésének teljes időtaľtama alatt tulajdonosi
szerkezetétYá||a|kozőaMegrende|ószámźtramegismeľhetővéteszi.

xIIr.

Zárő rendelkezések

I. A szerződés teljesítesę érdekében a fęlek kötelesek együttműködni, a teljesítés szempontjából
releváns valamennyi jelentós tényről egymást értesíteni.

2. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénýelen, végrehajthatat|an vagy azzźt
vá|na, tryy ez a szerződés egészét nem éľinti. A felek kötelesek ebben az esetben mindent megtenni
annak érdekében, hogy az érvénýelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan ľendelkezéssel
helyettesítsék, amely az érvénýelen vagy végľehajthatatlan ľendelkezés gazdasági tartalmźlhoz
legközelebb áll.

3. Jelen szeruődés kizźlr ó|ag íľasban módosítható.

4. A jelen szeľződésbęn nem szabźůyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrő| szóló 2013. évi V.
toľvény és a vonatkozó jogszabźtlyok ľendelkezésęit kell alkalmazni.

5. A Felek a szerződés teljesítése során keletkezet1vitáikat közvet|en tárgyalások során kísérelik meg
ľendezni'

6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés báľmely pontja kógens
jogszabályba titközne, vagy a beszerzési eljárás dokumentumźtnak tarÍalmával ellentétes lenne,
akkor jelen szerzodés fentieket séľtő ľendelkezése helyébe _ minden további jogcselekmény, így
kül<lnösen a szerződés módosítása nélkül _ a megsértett kötelező érvényÍĺ jogszabźiyi rendelkezés
vagy beszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően a|ka|mami, ha
valamely kógens jogszabźiy akként ľendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és
azt szłSvegszerűen a szerzódés nem taľtalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részétképezi).

7. Jelen szerződés mindkét fé| á|ta| toľténő a|áirástő| lép hatályba.

8. Jelen szerzódés 8 oldal terjedelemben 4, egymással megegyezó, eredeti példányban készült el,
amelyet Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt' jóváhagyólag aláírásukkal elláttak.

Budapest, 2015. november .....
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