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Y árosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsága

3 Ą...sz.napirend
ELOTERJESZTES

a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. febľuár 8-ai üIésére

Táľgy: Javaslat a ,,Pitypang óvoda újjáépítése vállalkozási szeľződés keľetében'' táľgyú közbeszeľzési
eljáľás megindításáľa

Előterjesztő: Annus Viktor Ptév8 Zrt. vezérigazgatő
Készítette: Forgács János
A napirendet nyilvános ülésen kell taľgyalni'
A dönté s elfo gadás áh o z e gĺ szer u szav azattobbs é g s züks é ges.
Melléklet: 1. sz. melléklet bírálóbizottsági jegyzĺÍkönyv és egyéni bírálati lapok

2. sz. melléklet eljárrást indítő aján|attételi felhívás és dokumentáció

Tisztelt Y ár osgazdálkodá si és Pénzii gyi Bizottság !

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testület afI3l20|4. (X'05.) sz.|latározatáva|a2014' évi költségvetésében fedezetet biztosított
a Budapest VIII' keľület Százados tlt |4. a|att levő nevelési-oktatási intézmény Pitypang Napközi otthonos
óvo da terv ezés i szo|gá|tatźs źra von atko zóan.

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság |31612014. (xII.12.) sztműhatźrozatával dĺjntött a ,,Budapest
VIII. keríilet Százados ut |4. a|att levő nevelési-oktatási intézľlény Pitypang óvoda tervezése,, tárgyában
kozbeszeruési eljárást kiírasáról, majd pedig a |53120|5. (II.23.) szźtműhatározatáva| az e|jarás eredményé-
nek megállapításáľól. A dĺĺntést követően a nyeľtes SAGRA ÉpitészKft.-vel 2OI5. március 11-én a|áirásra
került a tervezési szerződés. A tervek engedé|yeztetési folyamata és a kivitelei tervek véglegesítése 2O|5
decemberében lezárult. A tervek véglegesítésével az óvoda építéséhez kapcsolódó kiviteIęzési kozbeszerzés
előkészítése is megkezdődött.

Az épitési beruhiŁás becsült éľtéke nettó 249.975.000,- Ft, mely az 1 o/o taľtalékkeretet is tarta|mazza.
A ľendelkezésľe álló fedezet nettó 250.000.000,- F't.

A Rév8 Zrt. összeći|itotta a munkálatok kozbeszerzésének tiírgyát képező műszaki leírást, eztkövetően az
Ész-Ker Kft. elkészítette az összefoglaló tźĄékoztatő, eljárríst indító felhívás és közbeszerzési dokumentu.
mok tervezetét.

Aján|attevo feladata: A szerződéskötéStól szźtmitott 25O naptári nap a|att a Pitypang Ővoda új épületének
megépítése, valamint a zajvéđő falon belüli környezet rendezése. A hasznźiatba vételi engedély jogeľoľe
emelkedésétő| számított 130 naptaľi nap a|att a régi épület bontási munkálatai és a további kĺirnyezetrende-
zési munkálatok elvégzése.

A Bíráló Bizottsźlgf076. február 01-én tartott ülésén véleményezte aközbeszerzési e|járás dokumentumait
és megállapításaik (I. sz. melléklet) aza|źlbbiak:

1.) megszavaztáka Kbt. Harmadik Része a|apján nemzeti eljárásrend szeľinti nyílt közbeszerzési eljárlás
(Kbt. 113. $ (1) bekezdés szerint) a|ka|mazását'

2.) e|fogadták az összefog|alőtájékoztató, felhívás, közbeszeľzési dokumentumok tervezetétés javasol-
tiák elfogadásra a döntéshozónak.



3.) elfogadták a Kbt. 1 13. $ (2). (3) bekezdés szerint az aIábbi gazdasági szereplóket és javasolták elfo-
gadásr a a dĺĺntéshozónak:

a) HUFER.BAU Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

b) FAtINA-ouo Általenos Kereskedelmi és Szolgáltató Koľlátolt Felelősségrĺ Társaság

c) Stone Dekor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelosségtĺ Társaság

II. A beteľjesztés indoka
A fenti becsült érték a|apján a kivitelezésre vonatkozőan szukséges a közbeszerzési eljárás megindítasára
vonatkozó döntéshozatal, valamint az összefog|a|ő tajékoztatő, a kozbeszerzési eljárást indító felhívás és
közbeszerzési dokumentumok elfogadrása.

ilI. Döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés cé|ja: a Napľaforgó Egyesített óvoda Pitypang Tagóvodájának újjáépítése, amely kivitelezésére
vonatkozóan szĹikséges aközbeszerzési eljárás megindítrására vonatkozó döntéshozatal.

Aberuházás öneľőből történik, az építésiberuhźnás becstilt nettó értékének - amely 249.975.OOO,. Ft, az |%o

tartalékkeretet is taľtalmazva' A fedezete az 52/2015 (XII.10') önkormányzati rendelet 6.$ (2) szerint rendel-
kezésre áll.

Iv. Jogszabályiköľnyezet
A Képviselő-testtilet és Szervei Szerłezeti és MrÍködési Szabźiyzatárő| sző|ő 36lfol4' (XI.06.) önkormány-
zatirende(et 7. melléklet l.1. pont 1.t.3' alpontja szerint aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt
kozbeszerzési ĺigyekben az e|járás megindításáról, eredmény megállapításárő|, beszerzési ügyekben az
eľedmény megállapításáról.

Kéremaza|ábbihatćlrozati javaslatelfogadását'

HłľÁRozłTIJAVASLAT

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Pitypang ovoda újjáépítése vátląlkozási szerződés kereté-
b en,, tźrgyÚ kozbeszerzési eljárásban úgy dĺint, hogy

|' akijzbeszerzésekľól szó|ő 20|5. évi CXLII. törvényben foglalt nemzeti eljárásrend szeľinti nyíIt közbe-
szerzési eljárást folytat le (Kbt. l 13. s (1) bekezdés szerint).

Felelős: polgármester

Határidő: 20|6' február 8.

2. e|fogadja az e|oterjesztés 2. számú mellékletét képező összefogIaló tájékoztatőt, aközbeszerzési eljárást
indító felhívást és közbeszerzési dokumentumokat a Bíráló Bizottságjavas|ata a|apján

Felelős: polgármesteľ

Határidő: 2016. február 8.
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3. elfogadja a Kbt. l13. $ (2). (3) bekezdés szerint kiválasztott haľom gazdasági szereplőt azalábbiaksze-
rint:

a) HUFER-BAU Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégegyzék.
szám: 0l 09 695624; Székhely: l 193 Budapest, Könyvkötó utcaLf.)

b) FAUNA-Duó Áltaunos Keľeskedelnri és Szolgáltató Koľlátolt Felelősségtí Társruág (Cégjegyzék-
szám: 0l 09 665023; Székhely: 1 155 Budapest' Reketťye utca 49.)

c) Stone Dekor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszźtm: |3 09
154777; Székhely: f6|5 Csőváľ' Madách utca l.)

Felelos: polgármesteľ

Hatáľidő: 2016. február 8.

A döntés végrehajtĺísát végző szervezeti egység: Ész-rER Kfr.',Iegyzői Kabinet

A lakosság széles körét érinto dĺjntések esetén az e|őterjesńés előkészítőjének javaslata akozzététel módjá-
ra: honlapon

Budapest, f0|6' február 02.
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Annus Viktor
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nÍnÁĺ.ó nIZoT'TsÁ6I
J EGYZÖ ľ<o ľł vv

1.. Äjánlatkérő: Józsefuáros! onkoľnrányzat (1082 l3ucĺapest, t]aross u' {i3-67.)

2. A közbeszeľzés táľgya: ,,FÍtypang ovoda újjáépítése vállalkozásĺ szerződés kereté!łen,,
tárgyl3, Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eĺjáńsrencl szerinti nyílt kozbeszerzósĺ e|járeĺs (|(bt' 1r.3. śi (1)
bekezdés szerint) során az összefogĺaló tájékoztató, ĺ.e|lrívás, közbeszerzésĺ cJol<unlentullrĺ:|< tervezet.ćllek és
a Kbt. 113. 5 (2)- (3) bekezdés szerint a javaso|t gazclasági szereplők vóĺenrényezésĺ-:.

3' Időpontl 2016' február 01.

4. A jegyzőkönyv fe|véte|ekoľ je|en|évő személyek: alulírott BB tagok

1.) A Bká|ó Bizottság megszavazLa a Kbt. Harmadik Rész, neĺnzeti e|jáľásľerld szerinti nyí|t
kozbeszerzési e|járás (Kbt' 113. $ (.1) bekezdés szerint) a|kalnrazásá1..

2.) A Bíráló Bizottság megszavazta és elĺ.ogadta az összeĺ'oglató tájékoztató, feĺhívás, köz|reszerzesi
dokumentumok tervezetét.

3.) A Bírá|ó Bĺzottság megszavazta és e|fogadta a Kbt' 113. 5 (2)- (3) bekezdés szerint a javaso|t
gazdasá gi szereplőket:

4.) HuFER.BAU ŕipítőiparl, Szo|gáltató és Kereskede|mi Koľtátolt Fe|e|ősségíi Táľsaság
Rövĺdftett e|nevezés; HUFER-BAU Kft'
Cégjegyzékszám: 01 09 695624
Adószá m : L26f67 04-2-43
Székhe|y: 1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.

Kapcso|atiartó: ifi' Hubeft Ferenc ugyvezető
E|érhetőség : h uferbaukft@grnail'com
Te|efonszám : +36-20| 341-097 4
Meghívás oka; A cég referenciái kozoťt számos épĹtőipari generá| kivite|ez.ós, köztük főként |akó- és
kozépü|et szerepe|' KÜlön kíeme|hető az egyik 201.5, évi KEOP projekt (KEOP-S,7,0ll5.f0t5-0237)
során megvalósított, kerü|etí óvodák épületeinek energetikai korszerűsítése.

5.) FAUNA.DUó Á|talános Kereskedetmi és Szotgá|tató Korlátolt Felelősségíĺ ľársaság
RövídĹtett e|nevezés: FAUNA-DUi Kft.
Cégjegyzékszáml 01 09 665023
Adószá m : t23!90f0.2-4f
Székhely: 1155 Budapest, Rekettye utca 49,
Kapcso|attartó : Geszte|yi-Na gy György
E|érhetőség : fa unaduokft@gmai|'con
TeIefonszám : + 36-tl260-0025
Fax: + 36-1/260-0025
Meghívás oka: A cég referenciái között számos építési, fe|újĹtási kivitelezési munka szerepe|, me|yek
között több oktatásĺ intézményt (óvoda, ĺsko|a) érintő beruházás is kĺeme|hető. Emeĺ|ett szintén
kierne|hető több kerü|eti ĺntézmény felújítása is az e|mú|t évekből (pl.: Mosonyi u. véraľkohol
vizsgá|ó laboratórium fe|újítása )'
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6.) stone Dekoľ Keľeskeđetnri és SzolgáItató Korlátolt Fe[*|ŕĺsségĹi Táľsasäg
Rovĺdített elnevezés: Stone Dekoľ Kft.
Cégjegyzékszám: 13 09 754777
Adószám : 146547 B1-f-I3
Székhe|y: 2615 Csővár, Madách utca 1'
Kapcsolattaftó: Szabó Szilárd tigyvezető
Elérhetőség : sza boszi lardO 1@ gmail.com
Telefonszá m : +36-30 l 7 08.5074
Meghívás oka: A cég referenciái közott számos építőipari generá| kivite|ezés, ťelú3ĺtás szerepel
útépltesektő| komplett épületek építéséĺg. Főbb munkáĺk kozĹj| kĺeme|hető tobb kerÜĺetĺ pľojekt
teljes körĹÍ, magas mĺnőségű lebonyolÍ[ása is'

7 ,) A Bká|ó Bĺzot|ság az eljárás határidőĺt tękintve az alábbiakat javaso|ja:
pr' összefog|aló tájékoztató a|apján 10 munkanap |egyen az e|járásra va|ó érdek|ődésre
rende|kezésre áł|ó időtaruam,
Az osszefoglaló tájékoztató |ejáľtát követően 1 munkanap mri|va kerÜ|jön megkrildésre az e|járást
megindíto felhĺvás a gazdasági szereplőknek.
Az aján|attéte|i határidő: 15 nap'

8.) A Bíráló Bizottság megszavazta az összefog|a|ó tájékoztatő, fe|hívás, közbeszezési dokumentumok
tervezetét és a Kbt. 113' g (2)- (3) bekezdés szerinti gazdaságĺ szereplőket javasolja e|fogadásra a
döntéshozónak'

Melléklet:
1' Egyéni bľalati |apok
f' osszeférhetet|enségi és tĺtoktaľtási nyĺlatkozatok

Kmf.

Bká|ő Bizottság tagjai :



EGVENI BIR.ALÄ'TI ĹAp

,,Pitypang ovoda tiijáépítése váttaĺkozásĺ szerződés keretében,,t.árgyű, |(|rt.. |'|armac|il< ĺicsz,
nemzeti e|járásrend szerínti nyí|t kozlreszerzési eljárás (Kbt' 113. s (1) bekezdós szĺłrint) soľaĺn az
összefog|aló tájékoztató, fe}hívás, közbeszerzési c.lokumentunrok tcruezeĹéĺrel< és a |(l)t. 1'13. ti (2-). (3)

bekezdés szerint a javasolt gazdasági szerep|ők velemónyczése.

Ajánlatkérő neve: Józsefuárosi önkormányzat (1oB2 Budapest, Baľoss u. 63.67.)

Bíráľó Bizottsá9 tagja:
.i,'.ł- 

. iil;\L 1Ť Ąü'-.\ ŕ-. ĺ ĺ;) c";-i

1.) Javas|om rnegszavaznÍ és e|fogadni a Kbt' Hartnaclik Rész, nemzeti e|járásľelld szerinti nyí|L

kozbeszerzési e|járás (Kbt. 113. $ (1) bekezc|és szeľint) a|ka|mazását.

1') JavasIom megszavazni és e|fogadni az összefogIaló tájékoztató, feIlrÍvás, közbeszerzési
dokumentu mok tervezetét.

2.) Javaslom megszavazni és e|fogaclni a Klrt. 113. s (2)- (3) bekezdés szerint a javasolt gazdasági
szerep|őket:

1, ľIUFER'.BAU Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korláto|t Fe|e|ősségű
Táľsaság
Rövĺdített eĺnevezés: HUFER-BAU Kft.
Cégjegyzékszám; 01 09 695624
Adószám ; I?6267 04-2-43
Székhely; 1193 Budapest, Konyvkötő utca f2,
Kapcsolattartó: ifj. Hubert Ferenc ugyvezető
E|érhetőség : h-uferba u kft@gmaĺl.com
Te|efonszám : +36-20 / 34I-o97 4
Meghĺvás oka: A cég referenciái között számos építőíparĺ generál kivite|ezés, közttjk főként |akó-
és középü|et szerepel. Külön kiemelhető az egyik 2015' évi KEOP projekt (KEOP-S.7.0/15-2015-
0237) során megvalósított, kerÜĺeti óvodák épületeĺnek energetikai korszerĹisítése.

2. FAuNA.DUó Általános Kereskede|mi és Szolgáltató Kor|áto|t Felelősségű
Táľsaság RövidítetL e|nevezés: FAUNA-DUÓ Kft'
Cégjegyzékszám: 01 09 665023
Adószám : I23190f0-z.47
Székhe|y: 1155 Budapest, Rekettye utca 49.
Kapcsolatta ľtó : GeszteIyi-Nagy Gyorgy
E|érhetőség l fa unaduokft@gmai|. com
Telefonszám : + 36-]-/260.Ü025
Fax: + 36-t1260-0025
Meghĺvás oka: A cég referencĺáĺ kozött számos építési, felłijítási kĺvĺte|ezési munka szerepe|,
meĺyek között több oktatásÍ Íntézményt (óvoda, ĺskola) érintő beruházás ís kieme|hető. Eme||ett

szintén kiemelhető tobb kerü|etĺ intézmény fe|újltasa is az elmri|t évekbő| (p|.: Mosonyí u'
véraIkohoĺ vĺzsgá|ó |aboratórium fe|újítása )'

3. Stone Đekoľ Keľeskedelmiés szolgá|tató Koľ|áto|t Fele|ősségű Táľsaság
Rovĺdített elnevezés: Stone Dekor Kft'
Cégjegyzékszám: L3 09 154777
Adószám : L46547B7-2-I3
Székhely: 2615 Csővár, Madách utca 1.
Kapcso|attaĺtó: Szabó Szi|árd Ügyvezető
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Elérhetőség : sza bosziIa rdO 1 G)g ĺna i |.cB.m
Te| efonszá m .' +363a l 7 0B. 507 4
Meghívás oka: A cég ľeferenciáĺ között számos építőĺpari generál kĺvĺte|ezĺĺs, fe|újítás szerepeĺ
útépítésekiől komp|et| épűletek építéséĺg. Főbb munkáĺk kozüł kiemeĺhető tobb keľĹiletĺ pľojekt
teljes körű, magas mĺnőségű lebonyo|Ítása is.

3.) Az a|ábbĺ e|járási határidőket javasĺoml
Az osszefog|aľó tájékozľatĺí a|apján ].0 mĺĺnkanap leqyen az e|járásra való érrJek|ŕĺc|é'sre
rendelkezésre á||ó időtarta m.
Az osszefog|aló tájékoztató |ejártát kovetően 1 munkanap múlva kerĹiljon megkÜ|désre az
e|járást megĺndlto felhívás a gazdasági szerep|őknek.
Az aján|atťéte|i határĺdő: 15 nap.

4.) Javaslom, hogy a Bíráló Bizottság kü|dje meg e|fogadásra a dontéshozónak az összefog|a|ó
tájékoztató, fe|hi1vás, közbeszerzési dokumentumok teruezetét és a Kbt. 113. 5 (2)- (3)
bekezdés szerĺntÍ gazdaságĺ szeľeplőket a közbeszerzési eĺjárás megindítása érdekében.

5.) A fe|hvassa|, dokumentációval kapcsolatos észrevéte|eim, javasłataim az a|ábbĺak:

Budapest, 2016' február 01.

Aláíras



a Józsefuáľosi onkormányzat (1082 Budapest Baross u' 63-67') á|tal megindítancĺó ',
Pitypang óvoda újjttépí.rése viĺlałltozlásĺ gzenődés kęretében,, tárąvu řozbeszerzési

osszrrÉn H Eĺęĺl.ľru sÉoĺ ŕs ľrľoxĺĺ nľÁsľ ľĺ yĺ m,ľĺĺozaĺ
A 20ĺ'5' Éyt cxlIĺľ' ĺonvĚnłv (ł ľovÁunrtxanľ* Kaľ.}

25, $-* szFRrNr

tľ ĺ.-ĺi^t l1;.ĄLt;{ Ĺ (Jcc' (|akcím:
), mĺnt a Bírá|ó Bizotľság tagja nyi|atkozom, hogyaJ

tárgyú kozbeszerzési
eljárásban nem tartozom a Kbt' 25. $-ában meghatározott összeférhetetĺenségĺ fetéte|ek hatálya
^r{đlG'

Nyĺlatkozom , hogY minden szükséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy e|kerü|jem az
osszeférhetetlenséget és a verseny tisziaságának séretmét eredményező helyzetet ł<ialaĺ<ulását.

Kije|entem, hogy az e|járás során tudomásomra jutott informácĺókat jogosu|atlan személynek sem
az e|járás alatt sem azt kovetően nem adom ki, ĺ||' nem teszem hozzáférhetővé'

Budapest, 2016. február 01.
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.,Piýpang óvoďa tijjáépÍtése váłIalkołĺísi słęmćÍdés kęretébęn,, Ľárgyú, Kbt. Harmadik Rész,
nemzeti e|járásrend szerinti nyílt közbeszezési e|járás (Kbt' 113. 5 (1) bekezdés szerint) soľán az
osszefoglaĺó tájékoztatĄ fe|hívás, kozbeszerzési dokumentumok teľvezetének és a Kbt' 113' g (2)- (3)
bekezdés szerĺnt a javaso|t gazdasági szeľep|ők vó|eményezése.

Aján|atkéľő neve: }ózsefuáľosi onkoľmányzat (1os2 Budapest, BaľÖss u,68-6?.)

Bír.áló Bizottság tagja: suł.nĺą Ü/ĺitÖ

1.) Javasłom megszavazni és e|fogadni a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|jáľásrend szerinti nyílt
közbeszerzési e$árás (Kbt, 113' $ (1) bekezdés szerint) alka|mazását'

1') Javas|om megszavazni és e|fogadnĺ az összefog|a|ó tájékoztató, felhívás, kozbeszerzési
dokumentumok tervezetét.

2.) Javas|om megszavazni és elfogadni a Kbt, 113' 5 (2). (3) bekezdés szerint a javaso|t gazdasági
szerep|őket:

1. HUFER.BÄU Építőipaľi, Szotgáttató és Keľeskedelmi Koľ|átolt Fe|elŕĺsségű Táľsaság
Rovidített e|nevezés; HUFER-BAU Kfi'
Cégjegyzékszám: 01 09 6956f4
Adószám : t26z6704-Ż-43
Székhely: 1193 Budapest, Konyvkötő utca 22'
Kapcso|attaľtó: ĺfj. Hubeŕ Ferenc Ügyvezető
Elérhetőség : huferbaukft@omaĺl.com
Te|efonszám : +36_20 l 34L-o97 4
Megłlívás oka: A cég reíerenciái kozott számos építőipari generá| kivĺte|ezés, ktztijk főként |akó. és
középĹlĺet szerepel. KĹj|ön kiemełhető az egyik 2015. évĺ KEOP pĘekt (KEoP-s.7.o l75-faL5.0237) soľán
megva lósÍtott, kerületi óvodá k épÜ |eieĺnek energeti ka i korszerűsŕ|ése'

2. FAUNA-ĐUo Általĺnos Keľeskedetmi és Szolgá|tató Kor|átolt Fele|ősségíi Táľsaság
Rovidített eĺnevezés: FAUNA-DUO Kft.
Cégjegyzékszám: 01 09 665023
Adószám : t23l9of0.2-42
Székhe|y: 1155 Budapest, Reket|ye utca 49.
Kapcsolattaľto: Gesztelyi-Nagy Gyorgy
Elérhetőség l faunad.r.łqkft@gmai|.com
Telefonszám: + 36-1/260-0025
Fax: + 36-1/260-002s
Meghívás oka: A cég referenciái kozött számos építési, fe|újítási kĺvitelezési munka szerepe|, melyek
közott tobb oktatási intézményt (óvoda, isko|a) érĺntő beruházás is kíemelhető' Emellett szĺntén
kieme|hető több kerÜĺetĺ intézmény fe|újĺtása is az elmú|t évekbőĺ (pl': Mosonyi u, véľa|koho| vizsgáló
|aboratórĺum fe|újĺtása ).

3- Stone Dekoľ Keľeskedelmi és Szo|gáltató Koľlátolt FelelősséEíi Táľsaság
Rovidítetť elnevezés: Stone Dekor Kft.
Cégjegyzékszám: L3 09 t54777
Adószám ; L46547B7-2-13
Székhe|y: 2615 Csővár, Madách utca 1'
Kapcso|attartó: Szabó Szĺlárd ügyvezető
Elérhetőség : szaboszilardO1@gmail'com
Teĺefonszám : +36-30 / 7 08-507 4
Meghívás oka: A cég referencĺái közott számos építoiparĺ
útépítésektől komp|eti épÜ|etek építéséig' Főbb munkáik kozül
körű, magas minőségű |ebonyolítłása is.

generá| kívite|ezés, fe|újÍtás szerepe|
kieme|hető több kerÜ|etĺ projekt teljes
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3.) Az a|ábbie|járási határĺdőket javas|om;
pa osszefog|a|ó tájékoztató a|apján 10 munl<anap iegyen az ełjárásra va|ó órdekĺődésre
rende|kezésre á|ló ĺdőtaľtam.
Az összefog|aló tájékoztató |ejáľtát követően 1 munkanap mú|va kerüljon megktł|désre az eljáľást
megindĺto fe|hĺvas a gazdasági szerep|őknek'
Az ajánłattéte|i határidő: 15 nap.

4') Javas|om, hogy a Bírá|ĺá Bizott-ság kĹi|dje meg e|fogadásra a döntéshozónak az összefog|aló
tájékoztató, fe|hívás, kozbeszerzési dokumentumok teľvezetét és a Kbt, 1i3. g (2). (3) bekezdés
szerinti gazdaságĺ szereplőket a kozbeszezési eljáľás megindítása érdekében'

5') A fe|hívássa|, dokumentációvaI kapcso|atos észľevételeim, javaslataim az alábbiak:

Budapest, 2016. cz. q_
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osszr rÉn'ĺ Erľľffi NsÉgl És ĺrĺoxĺłRĺÁsľ n vr mĺKozÁT

A 20l.5. Évl tXLIIl' ToRvÉNY {n ľovÁľnrłrgłnł ĺ{eľ.)

25' s.ł 5ZERÍNT

A|ulírott-{ (lakcím:
iĺottság tagja nyiĺatkozoň, hogy

a Józsefuárosĺ önkormänyzai Ggaz Budapęst Baross u. g:.gŽ) áiľal 
.ľneginaĺtanoó-'

Pitypang óvoda úiiáépí,tése vátlalkozási keretében,, tárgyú ŕözbeszezési
e|járásban nem taftozom a Kbt. 25' $-ában meghaŁározott összeférhetet|enségĺ fe|téteľek hatálya
a|á.

Nyi|atkozom, hogy minden sztikséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy elkerÜ}jem az
osszeférhetet|enséget és a verseny tisztaságának séreĺmét eredményező helyzetek kia|aku|ását,

Kije|entem, hogy az eljárás soľán tudomásomra jutott információkat jogosulat|an szemé|ynek sem
az e|járás alatt, sem azt követően nem adom ki, iĺ|. nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest, 2016.
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. : ,,Fitypang ovacía tijjáépítése váIlalkozási szeľztjdés keľefuében,,t.át.gyú, K|rt. llar-nrarjĺ|< tł.ósz,

1 i llemzetÍ e|járásrend szerinti nyí|t kozbeszerzé'si cljáľás (Kĺlt' 11:3. $ (J.) bekezclcśs szel'ĺlrt) során az
i 1 osszefogla|ó tájékoztató, fe|lrívás, |<ozbeszerzósi do|<unrenľutlrok telvezetólrek és a l(bĺ:. 1].3. 5 (2-)- (3)

l i bekezdés szerint a javasolt gazdasági szereplő|< velelĺónyezese'

i i Aján|atkéľő, neve: Józsefuáľosi onkornrányzat (1os2 Buclapest, Baľoss u. 63-67')

Bírá|ó Bizottság tagja :

1') Javas|om megszavaznĺ és elfogadni a Kbt. Harnradik Rész, nenrzetĺ eljárásrend szeľĺntĺ nyílt
közbeszenési eljárás (Kbt' 113' $ (1) bekezdés szerirlt) a|ka|nlazását.

1') Javasĺom megszavazni és eÍfogadrli az összefog|a|ó tájékoztató, feIhívás, közbeszerzési
dokumentumok tervezetét.

2') Javas|om megszavazni és elfogadni a Kbt. 113. 5 (2)- (3) bekezdés szerint a javasoĺt gazdasági
szerep|őket:

1. HUFER..BAu Építőipaľi, Szolgáltató és Keľeskedelľni Korlátott
Táľsaság
RövĺdítetĽ elnevezés: HUFER-BAU Kft.
Cégjegyzékszám: 0]. 09 6956f4

FeIelőssé9íi

Adószám : I26f67 04.2-43
Székhely: 1J.93 Budapest Könyvkötő utca 22.
Kapcso|attartó: ifi. Hubeľt Ferenc ügyvezető
E|érhetőség : lruferbaukft@ gmaĺ|.com
Te| efonszá m : +36-20 / 34I-097 4
Meghívás oka: A cég referenciáĺ között számos épŕkĺipari generá| kivĺte|ezés, köztük főkéni |akó-
és kozépü|et szerepe|' KÜ|on kieme|hető az egyik 2015. évi KEOP projekt (KEOP-5.7.0/15-2015-
an7 ) során megva |ósított, kerÜletĺ óvodá k épületeĺnek energeti kai korszerűsĺŁése.

2. FAUNA-DUó Általános Kereskedetmi és Szotgá|tató Kor|átolt Fe|e|ősségíĺ
Táľsaság Rövidített e|nevezés: FAUNA.DUÓ Kft.
Cégjegyzékszám: 01 09 665023
Adószám : t23t90?0-2-4f
Székhe|y: 1155 Budapest Rekettye utca 49.
Kapcso| attaftó : Geszteĺyĺ-Nagy György
E|érhetőség : faunaduokf|@g mai|.com
Telefonszáľn : + 36.1/260-0025
Fax: + 36-Iĺ260-0025
Meghŕvás oka: A cég referencíáĺ közott számos építési, felújítási kĺvíte|ezési munka szerepe|,
me|yek között több oktatási intézményi (óvoda, ĺsko|a) érĺntő beruházás is kieme|hető. Eme||ett
szintén kieme|hető több kerületĺ intézmény fe|újltasa is az e|mú|t évekből (p|.: Mosonyĺ u'
véralkoho| vizsgáló laboratórĺum felújítása ).

3. Stone Dekor Kereskedelmi és Szo|gá|tató Korlátolt Felelćíssĺágíĺ Táľsaság
Rövidített eľnevezés: Stone Dekor Kft.
Cégjegyzékszám: 13 09 t54777
Adoszám : L46547 BĹ-2-t3
Székhe|y: 2615 Csővár, Madách utca 1.
Kapcsolattaľtó: Szabó Szĺlárd ügyvezető
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Teĺefotrszáln : .136-30/7 Ü8_507 4
Meghívás oka: A cég referelrciaii l<Ćjzłjtl. sztitlros ĺĺ1lítoi1lĺll'i gellcrú| ĺ<ivitrł|r':zes, fellťrjĺtás ĺ;zerepc|
útépÍtesektőĺ konrpĺett épületek ópĺtósóig' |=ől:b mun|<iĺi|< kĺjzĹiĺ kielnĺ:|lrctő Łciłr|l l<ĺ:ľĹlleti 1rľojekt.
teĺjes körű, rnagas rninősógű |e|ronyo|íteisa is'

i i 3') Az aĺábbĺ eĺjárási határidőket javaslonr:
ii

i i Az összefoglaló tájékoztató a|apján 1'0 nltlnkanap |ĺrgyen az eljárásľa va|ó éľcJĺlk|ŕjĺJĺ{sľe

i i rende|kezésre ál|ó időtańam.

l i äű-:äŕiläii5',:T[?í:ľ:;?ä:*ł"'"':'':..J,ŕ..'ä.]'.'.u'.u'' 
múĺva keľü|jön nreg|<Ü|désre az

i t Az ajánlattéte|i határidő: 15 nap.

| .. a ) Javasĺom, hogy a Bírá|ó Bizottság kri|dje meg e|Íogadásra a döntéslrozónak az összefog|a|ó] : tájékoztató, felhívás, közbeszerzési dokunrentumok telvezetét és a Kbt' 113. s (2)- (3)i:! bekezdés szerĺntĺ gazdasági szereplőket a kcjzlreszeľzési e|járás nlegirlclĺtása érdekében'
i..

E ] A feIhi.vássa|, dokumentációval kapcso|atos észrevételeim, javas|atainr az alábbíak:' r,)

Budapest, 2016. február 01.
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osszrrÉnľłarxlęľ,łsÉgĺ És ľrľpmĺanľÁ$I NYILATKoz.ŔT

A 2CI15' Évt rXLilI' ľönvÉľ*v {ĺ ľovÁľnrnraĺľł Keľ.)

25, g-A szr&rnr

Alu|írotr
c 3ąg+PTŚ'ĺ-

a Józsefvárosi (1082 Budapest, Baross u' 63.67.) álta| megindÍtandó -
Pitypang óvoďa uálÍatkozłásÍ szenődés kęretébenu tárgyÚ közbeszeľzési
e|járásban nern tariozom a Kbt. 25. $-ában męhatározott osszeférhetet|ensęí?etételek hatálya
alá.

Nyi|atkozom, hogy minden sztikséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy e|keľĹi|jemaz osszeférhetet|ensĄ;et és a Verseny tisaasa$ának séreĺmét ereĺményežő neĺyzetek
kiałakulását'

Kijelentern, hogy az eljárás során tudomásomra jutott infoľmációkat jogosu|atĺan szemé|ynek sem
az e|járás a|att, sem azt kovetően nem adom ki, ĺ||' nem teszęm hozĺáférhetővé.

Budapest 2016. február 01.
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,,FÍt1rpang ovada újjáépítése váttalkoziísi sztrződéŚ keretébęn,,tárgyu, Kbt' l-larmad ik ľ{ńsz,
nemzetĺ eĺjárásrend szerinti nyí|t kozbeszerzési eljárás (Kbt" 113' $ (1) bekezdés szerint) sĺlľián oz
összefog|a|ó tájékoztató. felhívás, kozbęszerzésĺ dokumentumoktervezetének és a Kbt. 113. g (f)- (3)
bekezdés szerĺnt a javasolt gazdasági szerep|ők vé|eményezése.

Ajánlatkéľő neve: Józsefváľosi onkoľmányzat (1os2 Budapest, Baross u" 63-s7.)

Bírál'ó Bizottság tagja:
I

ísŕ\.l - ľŁĺr q g.'1r -\LĹ.UĐĘ

1.) Javasĺom megszavazni és elfogadnĺ a Kbt. Harmadik Rész, nemzetĺ eljárásrend szerinti nyĺ|t
ki)zbeszenési e|járás (Kbt. 113. $ (1) bekezdés szeľint) a|ka|mazását.

1..) Javaslom megszavaznĺ és e|fogadnĺ az osszefog|a|ó tájékoztató, fe|hívás, kozbeszęredsi
dokumentumok tervezetét.

2.) Javas|onl megszavaznĺ és e|fogadni a Kbt, 113' 5 (2)- (3) bekęzdds szeľĺnt a javaso|t gazc|asági
szereplőket:

1. ľłUFER.BAu Építőipaľi, Szo|gá|tató és Keľeskedelnri Kor|átolt Felelőľgég{ĺ
Táľsaság
RöVidített elnevezés : HUFER-BAU Kft-
Cégjegyzékszám: 01 09 695614
Adószá m : 126267 o4-z-43
Székhe|y: 1193 Budapest, Könyvkotő utca 22.
Kapcso|attartó: ifi. Hubert Ferenc ugyvezető
Elérhetőség : huferba uł<ft@gmaĺl.com
Te|efonszá m : +36-f0 l 34t-a97 ą
Meghívás okal A cég referenciái kozött számos építőipari generál kivite|ezés, kÖzttjk főként lakó.
és kozépÜ|et szerepe|. KLj|on kĺeme|hető az egyik 2015. évi KEOF projekt (KEOP-S.7.0/15.f015-
0237) során megva|ósítotĽ, kerületi óvodák épületeinek energetikäi koľszeľĹĺsítése.

2, FAUNA-DUó Ánalános Keľeskedelmi és szolgá|tató Koľlátott ľe|ętősségíi
Táľsaság Rövidített e|nevezós: FAUNA-DUÓ Kft'
Cégjegyzékszám: 01 09 665023
Adószám : Ĺf3l90fa-f-4f
Székhely: 1155 Budapest, Reketb7e utca 49.
Kapcsolattaľtó: Gesztelyi-Nagy Gyclrgy
Elérhetőség : faunaduokft@gmai |,com
Te|efonszám : + 36-1/260-0025
Fax: + 36-11260-0025
Meghívás oka: A cég referencĺái kozott számos építési, felújítási kivite|ezésĺ munka szerepe|,
me|yek kozott tobb oktatási ĺntézményt (ovoda, iskoĺa) érĺntő beruházás ĺs kiemelhető' Eme|lett
szĺntén kĺemelhető tobb kerü|eti intézmény felújítása ĺs az e|mri|t évekből (p|.: Mosonyĺ u.
véraĺkoho| vizsgá|ó |aboratórium fe|újítása ).

3" Stone Dekoľ Keľeskedelmi és Seolgáltató Koľ|áto|t Felelősségíĺ Táľsaság
Rovĺdrtett e|nevezés: Stone Dekor Kft.
Cégjegyzékszám: 13 09 154777
Adószám : 146547 BI-2-13
Székhe|y: 2615 Csővár, Madách utca 1'
Kapcso|attaftó: Szabó Szi|árd ügyvezető
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Elérhetőség : szabosziIa rd! 1 @qľnai l. cpln
Telefonszám : +36-30/708-507 4
Meghívás oka: A cég referenciáĺ kozott számos építőiparĺ geneľłí| kivĺteiezĺás, felújítás sĺĺ.lĺcpĺłl
útépítésektő| komp|ett épÜ|etek építóséig. Főbb munkáik közÜĺ kieĺnelhető tobb kerLj|eti projekt'
te|jes körű, magas mĺnőségii lebonyolítása is'

3.) AZ a|ábbi e|járásĺ határidőket javaslom;
Az osszefog|aló tájékoztató alapján 10 nlunkanap |egyen az eljáľásľa való érdekĺőclésľe
rendeĺkezésre áĺ|ó időtar[am.
Az osszefoglaló tájékoztató |ejártát kovetően 1 munkanap múĺva keľÜ|jön megkü|dósre az
eljárást megĺndlto fe|hÍvás a gazdasági szerep|őknek'
Az ajánlattéte|i határĺdő: 15 nap'

4.) Javas|om, hogy a Bíráló Bizottság kÜ|dje meg e|fogadásra a döntéshozónak az łisszefog|a|ó
tájékoztató, fe|hívás, kozbeszerzési dokumentumok teľvezetét és a Kbt. 113. 5 (2). (3)
bekezdés szerinti gazdaságĺ szereplőket a kcÍzbeszeaésÍ e|járás megindítása érdekében'

5') A fe|hívássa|, dokumentációval kapcso|atos észrevételeĺm, javas|ataĺm az a|ábbiakl

BudapesŁ 20L6, február 01.
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osszerÉnĺ ETETLENsÉGI ts ĺrľoxľnnĺÁsl NYIIATKoZAT

.A 2015. Évl CXLIII. TÔRVÉNY (ł rovÁsnrnKnAN KBT.)

25. S-A szERrNr

A|ulírott ",bxĺ -u,ic=n" .iti.,I,}E
! p!_rĺtpł"!*w- łĺ'd|so. a" ffiizottság tagja nyi|atko'"$]1ł.ľĺ

tsudapest, Baross u. 6a-6ř'1 áLal 
,megio|ldllŁnnďó,,"

PÍýpang ovoda tijjáépí,tése váĺĺatkozásĺ szenődés Reľetében,, tárgyu ŕĺiľbeszerľési
eljárásban nem tartozom a Kbt. 25. $.ában rneghatározott osszeféľhetet|enségi fe|téte|ek hatá|ya
a|á.

Nyi|atkozom, hogy minden szükséges intézkedést megteszek annak érdekélren, hogy ęlkeruljern az
osszeférhetet|ensé.get és a verseny tisztaságának sére|mét eredmónyező he|yzetek kiaĺakulását.

Kije|entem, hogy az e|járás során tudomásomra jutott ĺnformációkaĽ jogosutat|an szemé|ynek sem
az eljárás a|att, sem azt kovetően nem adom ki, ĺĺl. nenl teszem hozzáféľhetővé.

Budapest 2016' február 01'
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f . s"-. r.^-e0tlt-0-f.

rozersztnzÉsr npnĺsÁzrs

i ci."'"togl" iá tĺĺáĹ"|,",ä"
jA Kbt: 113, 9 (1) bekepé.s sz-e1!(ĺ el]árások e.se.tében.

Az érdekelt gazdaságĺszereplóknek tájékoztatniuk ke|ĺ az ajántatkérót arroĺ, hogy
épek! dnek az eljárás ĺránt,

A Ktizbeszerzési Ha tőság h o n ĺa pjá n tcjfté nó kcjzzététeĺre.

lĐ-ľ'eree gp9!ĺ l ľę g. : z: lj á ľa:e!! feE!9' !'!zę ĺ
Hĺvata|os név: Jőzsefuárosi Onkormányzat

osszefog|atő tájékoztatás
A Kbt. 113. 5 (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Az érdeke|t gazdasági szereplóknek tájékoztatniuk ketl az ajánlatkéľót arľő!, hogy éľdek|ódnek az eljáľás iránt.
A KČizbeszerzési Hatőság honla pjá n tiĺÉénó kiizzététel re'

iI.2) KommunikáciÓ

i nz éroerlóoés jelzésélAz érdek|ódés jelzésére szo|gálő e|érhetóség:
i

I

I

I

!

I

i
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II. szakasz:Tárgy

iil.1) Meghatározás

irr.r'r) A szerzódés típusa o Építésĺ beruházás o Árubeszerzés o

-\
Ds

iország: HU

I Lebonyo|ítő szervezet:

Ész-rrR rt'
1026 Budapest, Pasaréti t 83. _ BBT Irodaház

Telefon : +361/7BB-8931

Fax: +3671789-6943

i E-mail: titkarsag@eszker.eu

Pitypa n g ovoda íljjáépítése vá l la I kozási szerzódés keretében

Ł '',.trpttest Derunazas



II.1'2) A szeľzódés tárgya:

I

irr.ĺ.e; A szeľzódés idótaÉama' vagy a teljesítés határideje
Idótartam hőnapban: [ ] vagy napban: I x]
Vagy a te|jesÍtés határideje: (éééé/hh/nn)

II.1.4) A teljesítés

] rrr. r. r) Fenntaftott szerzódésekľe vo natkoző i nformáciőkZ
l l A szerzódés a Kbt. 114. 5 (11) bekezdése szerint fenntartott

] 
IV,. szakgszl .Eljárás

iIJ.1t4!!11'::!r9!'Jlllo-ľI*ĽĘ
ry.1.r) Az eIjárás iľánti érdeklódés jelzésének hatáľideje

VI.

] W.1) További infoľmáciők:
i-.- - -iW.1.1) Ajántatkéró felhívja a gazdasági szeľeplók figyelmét, hogy
i érdeklódésĺiket az eljárás iľánt az I'2) pontban megadott címen a IV.1.1) pontban

Pitypang ovoda jjáépítése vál|alkozás.-"'".'oJt' rc'".eo""
A tervezett kivite|ezésĺ munkálatok keretében egy fo|dszint+eme|et kĺa|akítás ,
6 csopotos ővoda megépÍtése, a régi ÓvodaépÜ|et elbontása és a kornyezet
rendezése va|ősu|na meg a 1087 Budapest, Százados t]t 12-14' szám a|atti,

3870m2-es ingat|anon' Az tlj ővodaépii|et kivĺtelezése a je|en|egi játszőudvar

ter letén va|Ósuĺna meg/ a te|ken be|ti| telepÍtett ideig|enes hang gát|Ó faĺ|a|

e|váĺasztva a jelen|eg is m kodó, 5 csoportos ővoda épĹi|etétól, ame|y az j
éptl|et kĺvitelezése után e|bontásra kerti|, majd a he|yén játszÓ- és keftrész kertiI

kialakĺtásra' Az jonnan tervezett 6 csopoľtos ővoda ép |ete a régitóĺ te|jesen

i- - ---- ---'J--
i meghatáľozott ldópontig jelezzék.
i-

i vI.1.2) További informáciők:Z
:-.-_.-_

\
L-p

ftiggetJen Ĺi| ke1tJ| kia]akjtásra'

A szerzódéskotéstól számÍtott

1oB7 BUDAPEsT. SZÁ' oś ĺľ ri ĺ+., HRs-z saazz

IGEN

3B0 naptári nap

z0r

A te|jesĺtési határidók:

12:00



jvI.2) Az łisszefogla|ő tájékoztatás megki,i|désének dátuma: (éééé/hh/nn/)

A szerzódéskotéstó| számított 250 naptári nap á|| rende|kezésre a

Pitypang ovoda rij épĹi|etének megépĺtésére, valamint a zajvédó

fa|on be|ti|i kornyezet rendezésére.

Ezt kovetóen kerij| sor az Aján|atkéró á|ta| a jogerós

haszná|atbavéte|ĺ engedé|y megszerzésére, me|yben a nyeftes

ajá n |attevó koteles egytjttm Ĺĺkod n ĺ.

A haszná|atba véte|i engedé|y jogeróre eme|kedésétó| számÍtott

130 naptári nap á|l nye es aján|attevó rende|kezésre a régi épri|et

bontási munká|ataira és a további kornyezetrendezési

munkálatokra.

\.o

E|óte|jesítés |ehetséges.





\ łLAPINFoRmÁcrór ł xözgĺszenzÉsr ruÁnÁsnól

A Józsefuárosi tnkormányzat, mint Aján|atkérő összefog|a|ó tájékoztatót kü|dott meg a Közbeszerzési
Hatóság számára, me|yet Közbeszerzési Hatóság a hon|apján .,i . ... ,. : , .l l.; ' i számon
f0L6.ĺ,J... - :napján tett közzé a je|en közbeszerzés tárgyát képező fe|adatok megva|ósÍŁására.
A Józsefuárosi onkorm ányzat nevében ezenne| fe|kérem, hogy a 2016. 

- 

-----_; napján megkrj|dött
aján|attéte|i fe|hívás, va|amint a kozbeszerzési dokumentumokban |eírtak szerint tegye meg aján|atát a
je| e n közbe szerzés tá rgyát képező fe|ad ato k m egva |ósításá ra.

Aján|attéte|i határidő: 2016. . 12:00 óra.

1 Aián|atkérőre vonatkozó információk:
.. Józsefuárosi onkormányzat (AK03549)
, 1082 BUDAPES! Baross utca 63-67.
. e-mailcím: ba||akata(Ôjozsefuaros.hu

l Az e|járás típusa:
l Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti nyí|t kozbeszerzési e|járás (Kbt. 113' $ (1) bekezdés
: szerint).

. Eljárás nye|ve:
Je|en kozbeszerzési eljárás kĺzáró|agos hivata|os nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nye|ven
nenyújtott dokumentúmok ajánlaftévő á|tali fe|e|ős fordiltását,is e|fogadja.

Az eliárás tárova:

i Pitypang6voda újjáépítése vátlatkozási szerződés keretében

A szerződés teljesiltésének határideje:
A te|jesíŁési határidők:

a. A szerződéskötéstő| számítotL 250 naptári nap á|| rende|kezésre a Pitypang ovoda új

épÜ|etének megépítésére, valamintazajvédő fa|on be|Ü|i kornyezet rendezésére.

b. Ezt követően kerri| sor az Aján|atkérő á|ta| a jogerős használatbavételi engedé|y

' megszerzésére, me|yben a nyeftes aján|attevő koteles egyÜttműködni.

-l C' A haszná|atba vételi engedé|y jogerőre eme|kedésétő| számĺtott 130 naptári nap ál| nyeftes

aján|atĽevő rende|kezésre a régi épü|et bontási munká|ataira és a további

környezetrendezési m unká|atokra'

E|őte|jesítĺés |ehetséges'

Egyéb rende|kezések:
Az e|járás során fe|meru|ő, az e|járást megindiltó fe|hilvásban és je|en közbeszerzési dokumentumokban
nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekrő| szóló 2015. évi cXLIil. toľvény és
végrehajtási rende|etei az irányadóak.

!'
ĺ-, ?: ,ĺĺ/
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AJANTATTETELI FELHIVAS
1. AjánIatkéľő adatai (neve, címe, telefon. és telefaxszáma, e.mai! és honlapcím)l

Józsefuárosi Önkormányzat (AK03549)
1082 BUDAPESI Baross utca 63-67.
e-maiI cím : bal|akata@jozsefuaros. hu

LebonvolÍLo szervezet:
ESZ-KER Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. - BBT lrodaház
Telefon: +361/788-8931
Fax: +36U789-6943
E-mail : titkarsaq@eszker.eu

2. A közbeszerzési eljárás fajtája' alkalmazásának indokolása:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyí|t közbeszerzési e|járás (Kbt. 113' s (1)
bekezdés szerint)

3. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésľe bocsátásának módja, határideje,
annak beszeľzési helye és pénzügyi feltételei:
Aján|atkérő a közbeszerzési dokumentumokat térĺtésmentesen bocsátja aján|attevők
rendelkezésére a Kbt. 39. 5 (1) bekezdésének megfe|e|ően. Aján|atkérő a kozbeszerzésĺ
dokumentumokat az ajánIattéte|i felhívás megkÜ|déséve| egyidejű|eg e|ektronĺkus úton is
tová bbítja ajá n |attevők részére.

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Pitypang ovoda újjáépítése vá||aikozási szerződés keretében

A tervezett kivite|ezési munká|atok keretében egy foldszint+eme|et kĺalakítású, 6 csoportos óvoda
megépiltése, a régi óvodaépÜlet e|bontása és a környezet rendezése va|ósu|na meg a 1087 Budapest,
Százados |it If-L4. szám a|atti, 3870m2-es ingat|anon. Az új óvodaépĹi|et kivite|ezése a je|en|egi
játszóudvar terri|etén va|ósulna meg, a telken be|ü| te|epített ideĺg|enes hanggát|ó fal|a| e|vá|asztva a
je|enleg is működő, 5 csoportos óvoda épü|etétő|, amely az új éptj|et kivite|ezése után e|bontásra kerĹi|,
majd a he|yén játszó- és keftrész kerü| kialakításra. Az újonnan tervezett 6 csopoftos óvoda épÚ|ete a
régitől te|jesen fÜgget|enü| kerül kialakításra.

A közbeszerzés mennviséqe és a kivitelezés főbb paľaméteľei:

Úi épu|et kia|akítasa

. A kivite|ezési munkákka| érintett ingat|an ösgterrilete: 3870m2

1. Úi éprilet összesen: 1288,5m2(tervezetĽ magassága: B,25m)
o Fö|dszint, fedett-nyitott e|őterekke|, fedett terassza|, kertitáro|óva|: 644,48m2
o Eme|et, fedett-nyitott e|őtérre|, fedett terassza|, kÜ|ső |épcsőve|: 649,87m2

^z 
új épÜlet az a!ábbi főbb munkanemekből á|l:
. Munkaárokfö|dkieme|és
. Zsa|uzási munkák: sávalap, síklemez, gerendazsaluzás, koszorú, egyenes karú |épcső
. Kúta|apozás
. Vasbeton sáv-, ta|p |emezalap készítése
. Sík vagy a|u|bordás vasbeton |emez készíĽése

L,/ .;ľ .łr7 ,a
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. Téherhordó és kito|tő fa|azat késziltése

. Hom|okzati |étraá||ványok á||ltása

. Hom|okzafuakolatok felhordása és festése

. Be|ső vako|ás

. Fa tetőszerkezet faragott fábó|, tető|écezésse|

. Tetőfedés síkpa|ával

. Be|ső és kÜ|ső, fa nyílászáró szerkezetek beépĺtése

. KĹjlső, fa nyí|ászáró szerkezetek beépítése

. Be|ső aszta|os téte|ek (bútorok) beszerzése, beépÍtése

. Be|ső falfelĹi|etek e|őkészítése, festése

. PVC burko|at fektetése előkészített pad|óburko|atra

. Konyhai berendezések beszerzése, beépí[ése

. Közműrendszer te|jes kiépítése az ingatlanon (víz-, gáz-, szennyvíz-, elektromos- és
csa padéloĺízrendszer kiépĺtése)

. Fűtésrendszer kiépítése: kondenzációs fa|i gázkazán, kompakt |apradiátorok kiépĺtése

. Be|ső víze||átás kiépĺtése

. Be|ső szennyvízrendszer kiépĺtése

. Gázel|átó és fÜste|vezető rendszer kiépĺtése

. Sze||őzőrendszer kiépítese

. Elektromos hálózat kiépítése taftószerkezetekke|, kábe|ekke|, tíizje|ző és behato|ás je|ző

rendszerrel

f. Felújítandó kefti vizesb|okk a|apterÜlete: 10,63m2

A teljes inqatlanon való körnvezetrendezés
. Bontási munkák során: keríkás, kerti támfa|, aszfa|t járda, gumitég|a, térkő járda, kefti beton

szegé|y, kefti fa szegé|y
. játéke|emekátte|epíĽése
o Durva tereprendezés 850m2-en, feles|eges fö|d elszá||ítás
. Bozót- és cserjeiftás, va|amint zöldfelÜ|et bontás: 950m2
. 6 db fa kiterme|ése, tuskóińássa|
. Térkő burko|at kia|akĺtása, szegé|y kiépÍteséve|
. Felszíni víze|vezetés kiépítese
. Kerítés épiltése kapuval
o Humuszos termőtalaj terítése
. novény és fa te|epítése
. Gyepesiltés

Ideiolenes hanoqát|ó kerítéshez létesítése
. Ideiglenes hanggátló fa| késziltése a régi és az új óvodaépület között: I44 m2 fe|ü|eten és 33 m

hosszan

Réoiépĺilet bontása
. 484m2 a|apterri|etű fö|dszint+eme|et kialakĺ|ású, magastetős, 5 csopottos óvoda épü|etének

te|jes körű szaná|ása, bontása, törme|ék elszál|ítása

Az Ajánlatkéľő tajékoztatja az ajánlattevőket, hogy a becsült é'ték az Egyösszegű nettó
ajánlati ár 7. o/o.ának megfelelő összegíĺ taÉa|ékkeretet taltalmaz, amely nem része az
aján|attevő által megajánlott ajánlati árnak és nem illeti meg automatikusan az



ajánlattevőt. A tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait a szerződésteľvezet
taÉaImazza.

^ 
32Ilf0I5. (X. 30.) Korm' rende|et (továbbiakban: Kr.) 46. 5 (3) bekezdésében fog|a|takra

tekĺntette| aján|atkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyéte|míi
és kozéfthető meghatározása szrikségessé tette meghatározott gyáftmányú, eredetű, tĺpusú
do|ogra, e|járásra, tevékenységre, személyre, szabada|omra vagy védjegyre va|ó hivatkozást, a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyéne|mű meghatározása érdekében töftént, és megnevezés
me||ett a ,,vagY azzal egyenéftékű" minden esetben éftendő. Aján|atkérő fe|hĺvja a figye|met, hogy,
egyenéńékű do|og megajánlása esetén az egyenéľtékűséget az ajánlattevőnek az aján|atában
igazolnia kell.

A rész|etes feladat|eírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leír.ása és árazat|an költségvetés
taftalmazza.

Az építési beruházás becsült értéke nettó 249.975.000,. Ft, mely az L%tarta|ékkeretet is tartalmazza.

CPV:
45oooooo-7 Épĺtési munkák
45453100-8 Fe|újĺtás
45111000-8 Bontási,terep-e|őkészítésiése|takarításimunka
45IIZ7L0-5 Tereprendezésimunkákzö|dteru|eten

5. A szerződés meghatáľozása, amelynek megkötése éľdekében a közbeszerzésietjáľást
lefo|ytatják:

Vá l I a I kozási szerződés kivite|ezés m egva | ósításá ra

6. Annak feltüntetése, ha a keľetmegál|apodás kötésére, dinamikus beszerzési ľendszer
a|kalmazására, elektronikus árIejtés alka|mazására kerül soľ: .

7. Aszerződés időtańama vagy a teljesítés határideje:

A te|jesítési határidők:
a' A szerződéskotéstől számított 250 naptári nap á|| rende|kezésre a Piýpang ovoda új

épü|etének megépítésére, valamint a zajvédő fa|on be|ü|ĺ környezet rendezésére'

b. Ezt követően kerü| sor az Aján|atkérő álta| a jogerős haszná|atbavéte|i engedély

megszerzésére, me|yben a nyertes aján|attevő köte|es együttm űködni.

c. A haszná|atba véte|iengedé|y jogerőre eme|kedésétő|számítou 130 naptári nap á|| nyertes

aján|attevő rende|kezésre a régi épÜ|et bontási munká|ataira és a további

környezetrendezési m u nká |atokra.

E|őte|jesítes lehetséges.

8. A teljesítés he|ye:

1087 BUDAPEST, sáznoos lJt tz-t+., HRSZ 38877
NUTS: HU102

9. Az el|enszolgáltatás te|jesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabá|yokra
hivatkozás:

Az ajánlattéte|, az elszámo|ás és a kifizetések pénzneme a forint.

/
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Aján|atkérő a fedezetet saját forrásbó| biztosÍtja.

Ajánlatkérő a Kbt. i35. s (7) és (8) bekezdése a|apján . a szerződésben fog|a|t - tarta|ékkeret és
á|talános forgalmi adó nélkÜ| számított - te|jes el|enszo|gá|tatás 10 o/o.ának megfele|ő összeg
mértékében biztosítja az előleg igénybe véte|ét.

Aján|atkérő az e|őleg igénybevéte|ét nem köti előleg-visszafizetési biztosilték nyújtásához.

Az előleg a 3ffl20I5 (X. 30.) Korm. rendelet 30. 5 (1) bekezdése a|apján, |egkésőbb az épÍtési
munkaterü|et átadását kovető 15 napon be|Ü| kerü| kifizetésre.

Ajánlatkérő a vá||a|kozói dljat az igazo|t szerződésszerű teljesĺtést követően átuta|ássa|, forintban
(HUF) te|jesíti az alábbiak szerint:

- a|vá||a|kozó igénybevéte|ének hiánya esetén a Kbt. 135. s (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései,
továbbá a Ptk. 6:130.$ (1) és (2) bekezdés szerint;- a|vá|la|kozó igénybevéte|e esetén a fentiekfigye|embevéte|éve|, de a Ptk.6:130. s (1)-(2)
bekezdésétő| e|térően a Kbt. 135. 5 (3) bekezdése szerint.

Az e|ő|eget a részszámlákban egyen|ő arányban ke|l e|számo|ni.

Ajá n|atké rő részszám lázást biztosít:

A te|jesítés során 7 db számla (az eset|eges e|ő|egszám|át nem számítva, de ideértve a végszámlát
is) benyújtásának lehetősége biztosĺtott az alábbiak szerint:

- 1. részszámla benyújtásának |ehetősége: a teljes nettó vá|la|kozői díj 15 o/o-ának megfele|ő
összegrő| az áfa nélkÜli vá|la|kozói díj L!-o/o-át e|érő megva|ósult te|jesítés esetén;- f. részszám|a benyújtásának lehetősége: a te|jes nettó vá||alkozői díj 15 %-ának megfe|e|ő
összegről az áfa né|kü|i vál|a|kozói dÚ 30-%-át e|érő megva|ósu|t teljesĺtés esetén;- 3. részszám|a benyújtásának |ehetősége: a te|jes nettó vá||a|kozői díj 15 o/o-ának megfe|e|ő
osszegrő| az áfa nélküli vá||a|kozói díj 45-o/o-át e|érő megvalósu|t te|jesítés esetén;- 4. részszám|a benyújtásának lehetősége: a te|jes nettó vál|alkozői díj 15 o/o-ának megfe|elő
osszegrő| az áfa né|kĹj|i válla|kozói díj 60-o/o-át e|érő megva|ósu|t te|jesĺtés esetén;- 5. részszámla benyújtásának |ehetősége: a teljes nettó vá||a|kozői díj 15 o/o-ának megfe|e|ő
osszegrő| az áfa nélkÜli vá||a|kozói díj75-o/o-át e|érő megvalósu|t te|jesítés esetén;- 6. részszámla benyújtásának lehetősége: a te|jes nettó vál|alkozői díj 10 %-ának megfe|e|ő
összegrő| az áfa né|kü|i vá|lalkozói dlj 85.%-át e|érő megva|ósu|t te|jesítés esetén;- végszám|a benyújtása: a te|jes nettó vá|lalkozói díj 15 o/o-ának megfe|e|ő összegrő| azáfa
né|külĺ vá||a|kozóĺ díj 100 o/o-át e|&ő megva|ósu|t te|jesítés esetén, sikeres műszaki átadás-
áwéte|t követően. A végszám|a benyújtásának fe|tétele sikeres műszaki átadás-áwétel, a
megvalósu|ási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a
munkaterÜ|et rende|tetés szerinti megrende|őnek torténő bĺftokba adása, és ennek a
te|jesítésigazolásban való e|ismerése.

Aján|atkérő a kifizetés során az Adózás rendjérő| szó|ó 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban:
Aft.) 36/A. $-ában fog|a|takat te|jes körben a|ka|mazza.

Késede|mes fizetés esetén Ajánlatkérő a f0L3. évi V. törvény 6:155.$ szerinti méľtékű, és a
késede|em időtańamáhozigazodő késedelmi kamatot továbbá koltségátalányt fizet.

Irányadó jogszabályok:

o Ą7 adőzás rendjérő| szóló 2003. évi XCII. töĺvény 36/A.5o Ą7 ál|amháztaftásról szó|ó 2011. évi cXcV. Torvény. Az á|ta|ános forga|mi adóró| sző|ő f007. évi OCffII torvény 142.5 (1) bek. b) pontjának
fi gye|em bevéte|éve| (ford íľott Árn)

A rész|etes fizetési feltéte|eket a szerződéstervezet taftalmazza.

10. Annak meghatáľozása, hogy az ajánlattevő tehet.e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot:

Aján|atkérő nem engedé|yezĺ és nem írja e|ő többvá|tozatú aján|at benyújtását.
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11. Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:

Aján|atkérő a részajánlattéte| |ehetőségét nem biztosítja jelen e|járás során tekintettel arra, hogy
je|en épÍtesi beruházás o|yan gazdasági és műszaki egységet a|kot amely nem teszi |ehetővé az
építés részegységekre va|ó szétbontását.

L2. Az ajánlatok éftékelési szempontja:

A Kbt. 76' 5 Q) bekezdés c) pont a|apján a |egjobb ár.éÉék aľány szerinti éftéke|ési szempont.

ĺffi.ffil
E t--To__l

kötbér vá||a|ása (az adott kapcsolatos
részte|jesÍtésre) eső nettó vá||a|kozói díj (áfa né|kü|i) o/o-ban, két tizedes

aján|ati elem minimum éftéke: I2,00o/o, |egkedvezőbb szintje
18,00%) Aján|atkérő a t2,00o/o és a 18,00% közötti megaján|ásokat éľtéke|i

előílt aián|ati e|em |evonasava

E
E

E
EL]

időtaftama a kötelező felett (a műszaki átadás-áwéte|t követő na
mítva hónapokban megadva; aján|ati e|em minimum éftéke: 36 hónap

szintje: 60 hónap, Aján|atkérő a 36 hónap és a 60 hónap
nlásokat értéke|i a kötelezően e|őílt időtaftam |evonásával

A nettó aján|ati ár áta|ányár, az árazoÚ. kö|tségvetés főosszesiltőjének összesen sorában szerep|ő
neťtó osszeget ke|| taľta|mazza. Az aján|ati árat úgy ke|| megadni, hogy az tafta|mazzon minden
járu|ékos költséget, fiigget|en{.i| azok formájátó| és forrásátó|, pl. VÁM, kÜ|onböző díjak és
i||etékek, stb.
Az aján|atok kidolgozásakor vegyék figye|embe, hogy azaján|ati árnak te|jes körűnek kel| |ennie,
vagyis magában kel| foglalnĺa valamennyi aján|attevői kifizetési igényt.
Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek aján|atot és a szerződéskötés va|utaneme is csak
ez lehet.

A legjobb ár-éfték arányú aján|at kivá|asztásának éftéke|ésĺ szempontja esetén az aján|atok
részszempontok szerinti tarta|mi e|emeinek éftéke|ése során adható pontszám a|só és fe|ső
határa: 0-10 pont.

Aján|atkérő azon éftéke|ési részszempontok esetében, aho| minimá|is e|várást határozott meg,
az éftéket e| nem érő vá||a|ások az ajánlat érvénytelenségét eredményez|k| Az. ajánlati e|emek
Aján|atkérő számára legkedvezőbb szintet e|érő, il|eWe a |egkedvezőbb szinťjénél még
kedvezőbb vá||a|ásokra Aján|atkérő egyaránt a ponthatár felső határáva| azonos (10 pont)
számú pontot ad'

A részszempontok esetén aján|atoknak az elbírá|ás részszemponťjai szerinti taĺta|mi e|emeit a
ponthatárok között értéke|i úgy, hogy a |egjobb tarta|mi elemre az éľtékelési pontszám
maximumát adja. A többi aján|at részszempont szerinti pontszáma a |egjobb tafta|mi e|emhez
viszonyított arány szerint kerül megá||apításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés me||ett (kivéve
pontazonosság esetében).

Az aján|atkérő az 1. éftékelési ľészszempont esetében a |egjobb aján|atot tańa|mazó
ajánlatra (|ega|acsonyabb egyösszegű nettó ajánlatĺ ár) 10 pontot ad, a többi aján|atra
arányosan kevesebbet' A pontszámok kiszámítása során alka|mazandó kép|etet a Közbeszezési
Hatóság útmutatójának (KE 20L2. évi 61' szám; 2012. június 1.) ilI.A.1.ba) pontja szerĺntĺ
ford ított ará nyosí|ás módszere ta rta lmazza.

A éftéke|és módszere kép|etekke| leírva:,
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Ha e módszer a|kalmazásáva| töft pontéftékek keletkeznek, akkor azokat az álta|ános
szabá|yoknak megfele|ően két tizedes jegyre ke|l kerekĺteni (ehhez Aján|atkérő Microsoft Exce|
programot fog haszná|ni a pontszámí|ás során).

Az aján|atkérő a 2' és 3. éftéke!ési részszempont esetében ajánlatkérő a megajánlott
számból levonja a kötelezően előít számot és az így kapott a |egjobb aján|atot
tafta|mazó ajánlatra (|egmagasabb jótá||ás időtaftama, |egmagasabb meghiúsulási kotbér
vá||a|ás) 10 pontot ad, a többi aján|atra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során
a|ka|mazandó kép|etet a Közbeszezési Hatóság ritmutatójának (KE f}I2. évi 6t. szám; flLf,
június 1.) ilI.A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosíŁás módszere taľta|mazza.

Az értéke|ésmódszere kép|etekke| leílva :

P = (Avizsgált / A legiouu) x (10)
ahol:

a vizsgá|t aján|ati e|em adott szempontra vonatkozó
pontszáma
a |ege|őnyösebb aján|at tartalmi e|eme
a vizsgált aján|at tarta|mĺ e|eme

p = (A |egjobb / A vizsgált) x (1o)
ahol:

P:

A leglobbl

A vizsgáltl

P:

A bdobbl
A vizsgá|tl

a vizsgá|t aján|ati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma
a legelőnyosebb aján|at taĺtaImi eleme
a vizsgá|t aján|at tafta|mi e|eme

Ha e módszer a|ka|mazásáva| töft pontéftékek ke|etkeznek, akkor azokat az á|ta|ános
szabályoknak megfe|e|ően két tizedes jegyre ke|| kerekíbni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Exce|
programot fog használni a pontszámĺtás során).

A fenti módszerre| éftéke|t egyes tafta|mi elemekre adott éftéke|ési pontszámot az aján|atkérő
megszorozza az eljárást megindÍtó fe|hívásban is meghatározott súlyszámma|, a szorzatokat pedig
ajánIatonként összeadja.

Az az aján|at az osszességében lege|őnyösebb, amelynek az összpontszáma a |egnagyobb.
Az e|járás nyeńese az az aján|aLtevő, aki az aján|atkérő részére az e|járást megindíto felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltéte|ek a|apján, valamint az énéke|ési
szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes aján|atot tette.

A 2. éľtékeIési részszempont legkedvezőbb szintje:60 hónap, me|ynél kedvezőbb megaján|ás
esetében is a kiosztható maximá|is pontszámot kapja az aján|attevő. Az ajánlati e|em
|egkedvezőtlenebb szintje 36 hónap, melyné| kedvezőtlenebbet ajánlatkérő nem fogad e|' ,
Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megaján|ásokat éftéke|i a kötelezően e|őílt
időtaftam |evonásáva|).

A jótá||ás időtaftamára tett vá||a|ást egész hónapokban ke|| megadnĺ. A töń hónapokat taftalmazó
megaján|ás érvénytelen.

A 3. éľtékelési ľészszempont Az aján|ati e|em |egkedvezőt|enebb szintje L2,0O o/o, melyné|
kedvezőt|enebbet aján|atkérő nem fogad e|. A meghiúsu|ási kötbér éftékére tett vá||alást két
tizedesjegy pontosságga| ke|| megadni. Ajánlatkérő a L2,00o/o és a 18,000/o közötti
megajánlásokat éftéke|i a köte|ezően e|őílt aján|ati e|em |evonásáva|.

13' A kizárő okok és a megkövetelt igazolási mód:
I
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Az eljárásban nem |ehet aján|attevő, a|vá||aIkozó olyan gazdasági szerep|ő, aki a Kbt' 62. 5 (1)
bekezdés g)-k) és m) pontjának hatá|ya alá tartozik.

Aján|atkérő kizárja az e|járásbő| azon aján|attevőt a|vá||a|kozót, akive| szemben akizárő okok az
e|járás során következnek be'

A meqkövete|t igazo|ási mód:

Ajánlattevő vonatkozásában: a 3fllzlÉ. (X. 30.) Korm. rende|et 17. $-a alapján az aján|attevőnek
aján|atában nyilatkozatot ke|| benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizárő okok hatálya a|á,
va|amint a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont kb) pontját a B. $ i) pont ib) a|pontja és a 10. $ 9) pont
gb) alpontjában fogla|tak szerint ke|l igazo|nia'

A|vá||a|kozó vonatkozásában: Aján|attevő a Kbt. 67. s ę) bekezdésében fogla|taknak megfe|e|ően
aján|atában csak nyĺ|atkozni köte|es arró|, hogy a szerződés te|jesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.
62' 5 (1) bekezdés g)-k) és m) pont szerinti kizáró okok hatá|ya a|á eső a|vá||a|kozót

Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő je|en közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró
okok fenn nem állását, így az ajánlattevők a fe|hĺvás megkü|déséné| nem régebbi nyi|atkozatokka|,
igazo|ásokkaI kötelesek bizonyiltani, hogy nem taftoznak akizárő okok hatá|ya a|á.

Ĺ4. Az alkalmassági követe|ményet az alkalmasság megítéléséhez szÜkséges adatokat
esa mód:

Az alkalmasság megĺtéĺéséhez szükséges
adatok és a megkr)vetelt igazolási mód:

Pl. Aján|attevő csato|ja a 32Llf015. (X.
30') Korm. rende|et 19. s (1) bekezdés a)
pontja a|apján az ajánlattevő attó| ftiggően,
hogy az aján|attevő mikor jött |étre, i|letve
mĺkor kezdte meg műkodését, amennyiben
ezek az adatok rende|kezésre ál|nak -
csato|ja va|amennyi szám|avezető pénzügyi
intézménytő| származó, az e|járást
meg i ndító fe| hívás meg kü|désének napjátó|
visszafelé számÍĽott f4 hónap során
vezetett va|amennyi é|ő pénzforga|mi
szám|ájára vonatkozó, az aján|attéte|i
fe|hívás megkti|désétő| nem régebbĺ
keltezésű nyilatkozatot az alábbi köte|ező
tartalommal:

- a vezetett szám|a száma, számlanyitás
dátuma
- szám|áján az e|járást megindíLó felhívás
megkÜ|désétől visszafelé számított f4
hónapban 15 napot megha|adó sorba á||ĺtás
volt-e.

Aján|attevő (közös aján|attevők) az előíft
alka|massági követe|ményeknek a Kbt' 65.
5 (7) bekezdésében fog|aĺtaknak
megfe|e|ően fe|ehetnek meg.

A P1. alkaImassági követe|mény(ek)nek
közös aján|attevők érte|emszerűen
kizárő|aq eqvenként fe|elhetnek meq' íqy a

Az aĺkaĺmasság mÍnim umkcjvetelménye(ĺ) :

Pl. A|ka|matlan az aján|attevő amennyiben
bárme|y szám|avezető pénzügyĺ
intézményének nyi|atkozata szerint az é|ő
szám|áján az eljárást megindító fe|hívás
megküldésének napját mege|őző 24 hónapban
15 napot megha|adó sorba á||Ítás fordult elő.

Sorba á||ítás fogalmán Aján|atkérő a
pénzforgalmi szo|gá|tatás nyújtásáró| sző|ő
2009' évi Dccry. töruény 2. s. 25. pontjában
fog|a|takat éfti.
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Kbt. 65. 5 (6) bekezdése alapján elegendő,
ha közü|Ük egy megfe|el.

Aján|attevő (közös ajánlattevők) az e|őíľt
aIkaImassági követe|ményeknek bárme|y
más szeruezet (vagy szemé|y) kapacitására
támaszkodva is megfe|e|het a Kbt. 65' 5 0)
bekezdésében foglaltaknak megfele|ően.

Amennyiben ajánlattevő az a|ka|masságĺ
követe|ményeknek bárme|y más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva
kíván megfe|e|ni, úgy ajánlattevő
alka|masságát a Kbt' 65. 5 (7) bekezdése
szerint köte|es igazo|ni.

Amennyiben aján|attevő a pénzügyi és
gazdasági alkaImassági feltételek
szerinti alka|masságát más szervezet (vagy
szemé|y) kapacitására támaszkodva
igazolta, akkor a kapacitást
rendelkezésľe bocsátó szeľvezet a
Kbt. 65. s (8) bekezdés szerint
kezesként fe|el, amelyről eľedeti,
vagy hitelesített nyi|atkozatot ke|l
csatolni.

A 3fLl20I5. (X. 30.) Korm. rendelet 24. g

(f) bekezdése a|apján, ha a Magyar
Kereskedelmi és lparkamara vá||aIkozó
kivitelezői névjegyzékében megje|eniltett,
Pl. a|ka|massági feltéte| e|őírásainak
megfeIe|ő dokumentumok bizonyítják, hogy
a gazdasági szerep|ő megfe|e| az
aján|atkérő á|tal meghatározott
követe|ményeknet Ajánlatkérő a Pl.
alka|massági feltéte|ek igazo|ására
meghatározott dokumentumok benyújtása
he|yett a követe|mény és a megfe|e|ést
igazo|ő dokumentum helyének pontos
megje|o|ését is elfogadja'

Az alkalmasság megítéléséhez sztikséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ml. Az ajánlattevő csato|ja a3fllf0L5. (X,
30') Korm. rende|et 21. s (2) bekezdés a)
pontja a|apján az aján|attéte|i fe|hívás
megkÜ|dését mege|őző 5 év je|entősebb
referenciáit a 32Ilf0I5. (X. 30.) Korm.
rendelet 22. s (3) bekezdésében
meghatározott formában igazolva, vagyis a
szerződést kötő másik fé|től származő
referencia igazo|ással, mely taľtalmazza
lega|ább az alábbiakat:

. az e||enszolgá|tatás nettó osszegét
forĺntban;

Az alkalmasság m inim um kcjvetelnényeQ :

M1. A|ka|mat|an az aján|attevő, ha az e|járást
megindíto felhívás megküldésétől visszafe|é
számĺ|ott 60 hónapban (megküldési időpont
évlhólnaptó| visszafelé számított mege|őző 60.
hónap hólnapjáĺg terjedő időszakot vizsgá|va)
az ajánlattevő nem rendelkezik az a|ábbi
szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki
átadás-átvéte|le| zárult referenciáva| :

- lega|ább 3 db magasépítési éslvagy fe|újíitási
referenciamunkával, |egalább összesen netLó
150 mi||ió Ft éftékben, ame|yekből |ega|ább 1

db referencia munka |akott és/vagy működő
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l a te|jesĺtés idejét, (év-hónap-nap
pontossággaI feltüntetett kezdési és

befejezési dátum megadásával, kü|ön

fe|ttintetve a műszaki átadás-átvétel
ĺdőpontját);

. a teljesíLés he|yét;

. a teljesített munkák |eírását;

. nyi|atkoznĺ ke|| arró|, hogy a te|jesĺtés

az e|őiirásoknak és a szerződésnek
megfe|e|ően tortént-e.

Aján|atkérő rogzíti, hogy amennyiben egy
gazdasági szerep|ő referenciaként o|yan
korábbi tevékenységet kíván bemutatni,
ame|yben konzorcium vagy projekttársaság
tagjaként te|jesített, abban az esetben az
Aján|atkérő csak aď. fogadja el az
a|ka|masság igazo|ásaként ame|y
konzorciumi tagként vagy projekttársaság
tagjaként saját hányadban kie|égíti az e|őílt
aIkalmassági fe|tételeket figye|emmeI a
Kbt. t40, 5 (9) bekezdésében
meghatározottakra is' (Kérjtik emiatt a
teljesĺŁés bemutatásáró| sző|ő
nyi|atkozatban adják meg a saját te|jesĺtés
méruékét száza|ékban vagy forintba n.)

Amennyiben az építesi beruházásra
vonatkozó referencia közos aján|attevőkre
vonatkozik, és a referenciaigazolás nem
ál|ítható ki az egyes ajánlattevők álta|
e|végzett munkák e|külonĺtéséve|, úgy az
aján|atkérő a referencia igazolást
bárme|yik, a te|jesí|ésben részt vett
aján|attevő részérő| az ismeftetett épĺtési
beruházás egésze tekintetében köteles
elfogadni, feltéve, hogy a teljesí|és a kozos
aján|attevők egyetem|eges
fe|e|ősségvállalása me||ett tortént és az
igazo|ást benyújtó aján|attevő á|ta| végzett
te|jesítés aránya e|éľte a 15%-ot.

M2. A 3fIĺ20I5. (X' 30.) Korm. rende|et
2L' 5 (2) bekezdés b) pon$a a|apján
azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) a megnevezéséve|,
végzettségük éslvagy képzettségrlt
szakmai tapaszta|atuk ismeftetéséve|,
akiket be kíván vonni a te|jesítésbe'

Csato|andó dokumentumok:

- a szakemberek bevonására, ismeftetésére
vonatkozó aján|attevői nyi|atkozat,
amelybő| derüljon ki, hogy me|y
szakembert mely pozíciőra je|ö|i az
aján|attevő, i||etve nyi|atkozzon az
ajánlattevő, hogy nyeftesség esetén

ik az adott szakemberek kamarai

épÜ|et(b)en és/vagy intézmény(b)en végzeti
magasépĺtési és/vagy fe|újltasi munkát is
magában ke||, hogy fog|a|jon.

Aján|atkérő csak azokat a szerződéseket
fogadja e| az előílt időszakon be|u|

te|jesiltettnek, melyek kezdési és befejezési
dátuma ĺs a felhiivás megkü|désétő| vĺsszafe|é
számított 5 éven (60 hónapon) be|ül esik.

M2. A|ka|matlan az aján|attevő, ha nem vonja
be a te|jesírŁésbe |ega|ább az alábbi
szakembeft:

- |ega|ább I fő szakember, aki az a|ábbi
képzettséggel és szakmai tapaszta|attal
rendelkezik: szakképesítése és szakmai
gyakor|ata a|apján megfe|e| a fele|ős műszaki
vezetői pozíció betö|tésére e|őírt f66l20l3.
(Vil. 11') Korm. rende|et 1' me||éklet IV'
fejezet L. rész 2. pont ,,|,Iv-E" (MV-É - Vagy
azza| egyenéftékű) kategórĺára vonatkozó
kamarai nyi|vántaftásba vételhez szükséges
jogszabá|yi feltételeknek (f66 l 20L3. (VII. 1 1.)
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nyilvántaftásba véte|érő|, ĺ|lető|eg
aján|atevő nyilatkozzon, hogy tudomássa|
bír arró|, hogy a nyilvántaftásba véte|
e|maradása a szerződéskotéstő| va|ó
vissza|épést je|enti, ame|ynek
következtében a Kbt. 131. 5 (4) bekezdése
a|apján az aján|atkérő ez esetben a
második |egkedvezőbb aján|attevőve| köt
szerződést.

- a szakember - szakmai tapasztalatot
ismcftctő - mindcn olda|on saját |<czű|cg
aláírt szakmai öné|etrajza (ke|tezésse|
e||átva) olyan rész|etezettségge|, hogy
abbó| egyéne|műen derÜljön ki az Mf.
pontban e|őílt alkaImassági fe|tétel(ek)
teljesü|ése;

- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló
dokumentumok egyszerű máso|ata;

- a szakember által a|áílt rendelkezésre
á||ási nyilatkozata.

Amennyĺben a bemutatott szakember
szerepe| a szakmavégzési jogosu|tságot
igazo|ő kamarai nyilvántartásban, a
jogosu|tság megszerzéséhez szÜkséges
méftékű szakmai gyakor|at meglétét az
aján|atkérő e||enőrzi az i||etékes szakmai
szervezet (kamara) á|tal vezetett
nyi|vántaftás e||enőrzéséve|' Ezét kérjü|ĺ
jelö|jék meg a szakemberek
öné|etrajzukban, hogy a jogosultság, me|y
e|ektronikus e|érésĺ úton elIenőrĺzhető.
Amennyiben a szakember nem szerepel a
nyi|vántaftásban vagy az nem e||enőrizhető
a nyi|vántartáson keresztÜ|, a jogosu|tságot
igazo|ő dokumentum benyújtása is
szükséges.

Amennyiben bárme|y aIkaImasságot ĺgazoló
dokumentum nem magyar nye|ven kerÜ|
benyújtásra aján|attevő részérő|,
aján|attevő csato|ja a dokumentumok
magyar nyelvű fordítását is. Aján|atkérő a
magyar nye|vű dokumentumot tekinti
irányadónak.

Aján|attevő (közös ajánlattevők) az e|őílt
alkaImassági kovete|ményeknek bármely
más szeruezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfe|e|het a Kbt. 65. s (7)
és (9) bekezdésében fog|a|taknak
megfeIe|ően.

Amennyiben aján|attevő az a|ka|massági
követe|ményeknek bármely más szervezet
(vagy szemé|y) kapacitására támaszkodva
kíván megfele|ni, úgy aján|atĽevő

a Kbt. 65. Ę (7) bekezdése

Korm' rende|et i. mellék|et iV. fejezet L. rész
2. pont)
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illetve a Kbt. 67. s (3) bekezdésének
megfe|elően a kapacitást nyújtó
szervezetnek az e|őírt igazo|ási módokka|
azonos módon kell igazolnia az adott
a|kalmasságĺ fe|téte|nek tofténő
megfeIe|ést

15. Ajánlattételi határidő:

2016. r ,'. '" , ,'

1 r 6. Azajántat benyújtásának címe:
l ÉSz-KER Kft. Titkárság] 1026 Budapest, Pasaréti út 83.
I

: 17. Azajánlattétel nyelve:
MagYar. Aján|atkérő a nem magyar nye|ven benyújtott dokumentumok aján|attevő á|ta|i fe|elős
fordítasát is elfogadja

18. Az ajánlat(ok) fe|bontásának helye, ideje és az aján|atok felbontásán jelenlétre
, iggosultak:

Esz-KER Kft. Tárgya|ó
1026 Budapest' Pą9a1ét! út 83.

1 Kbt. 68. $ (3) bekezdésében meghatározott szemé|yek jogosultak je|en |enni.
)

19. Az ajánIati ktitöttség minimális időtaftama:
60 nap (az ajánlattételi határidő lejártátőĺ számítva)

. 2o. Az ajánlati biztosíték előírásáľa, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó infoľmáció:

Aján|atkérő je|en közbeszerzési e|járásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását,

l Aján|atkérő a következő biztosítékok riyúitását íria elő je|en eliárás során:

Jótá||ási biztosĺték: A szerződés szerinti, áfa né|kül számított el|enszo|9á|tatás 5 o/o-d, ô Kbt. 134. s. (3) bekezdés szerint biztosíWa. A jótá||ási ĺgényekre kikotött biztosítékot te|jesĺtés időpontjában
(sikeres átadás-átvételt igazo|ó uto|só jegyzőkönyv átvéte|e) ke|| rende|kezésre bocsátani, a, jótá||ási biztosítéknak a jótál|ási időtaľtam |ete|téig ke|| hatá|yban (lehívhatónak) maradnia. A
biztosíték hatáľidőre történő ľendelkezésľe bocsatásáľól az ajánlattevőnek az
ajánlatban nyilatkoznia ke|l.

Y"t""ilä?ľä*"J::i##*ľ:ä'ľ:á::ł:iĽIľ,..ä:f :::::ä:,.ä',i;ľ.:ľľ'.Jľ[]!i3łT,.,u.u
befi zetésével, átuta lásáva l,

:L#s'ffi ľÉll"f äÍJąĘ:ĺiŁ[!ęť''ŕůr;-::Ę..:'' ľ.1.,?lx!*'alásttarta|mazó_
köteIezvénnyeI

Nyertes ajánlattevő késede|mi és meghĺúsu|ási kotbér fizetésére köte|es az a|ábbiak és
szerződésteľvezetekben rész|etezettek szerint:

n ,ĺ7
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Késede|mi kotbér: Nyertes aján|attevő amennyiben olyan okbó|, amĺéft fe|elős, a jelen szerződésben
meghatározott bárme|y te|jesÍtési határidőt nem tartja be (késede|em), késedelmi kötbért fizet. A
késede|mi kötbér mértéke a nettó válla|kozói díj O, o/o-a naptári naponta, minden megkezdett
naptári napra. A 30 napot megha|adó késede|em esetén Ajánlatkérő jogosu|t a szerződést azonna|i
hatá|lya| felmondani/e|ál|ni, me|y okán a nyertes Ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre |esz
köteIezett.

Meghĺúsu|ási kotbér: Nyeftes aján|attevő amennyiben a szerződés te|jesítése meghĺúsu| - o|yan
okbó|, amiért fe|e|ős .l akkor Aján|atkérő részére meghiúsu|ási kötbéft köteles fizetni. A
meghiúsu|ási kötbér alapja a nettó vá||a|kozói díj. A meghiúsu|ási kötbér minimum méftéke a nettó
vá||alkozói díj (áfa né|kÜli) If o/o-a, míg maximum méftéke a nettó válla|kozói díj (áfa né|kü|i) 18
o/o-d,

Jótá||ás: Aján|atkérő a szerződés hibátlan te|jesĺtésének biztosítására valamennyi beépĺLett dolog,
i||. e|végzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptó| számítva; ajánlati e|em
minimum éftéke: 36 hónap, |egkedvezőbb szinťje: 60 hónap)

A szerződést biztosĺLó me||ékkote|ezettségek rész|etes szabá|yait a szerződéstervezet l
közbeszerzési dokumentumok i ratanyagai tafta l mazzák.

2L. A közbeszeľzés Európai Unióból származő foľrásbóltámogatott?
Nem.

22, Egyéb információk:
I. Az e|járásban kizárő|ag azok a gazdasági szereplők tehetnek aján|atot, ame|yeknek az
aján|atkérő az eljárást megindíto fe|hívást megkü|dte' Azok a gazdasági szerep|ők, amelyeknek
az aján|atkérő az e|járást megindító fe|hívást - anélkü|, hogy az e|járás iránt érdeklődésÜket
je|ezték vo|na - megküldte, egymássa| közosen nem tehetnek aján|atot. A gazdasági szerep|ő,
ame|ynek az aján|atkérő az e|járást megindíto fe|hívást megkü|dte, jogosu|t közösen aján|atot
tenni o|yan gazdasági szerep|ővel, ame|ynek az aján|atkérő nem küldott e|járást megĺndÍtó
feIhilvást.
2. Az aján|atnak tafta|maznĺa kel| az aján|attevő nyi|atkozatát a Kbt. 66. $ (2) és (4)-(6)
bekezdésére vonatkozóan. Nemleges tar|a|ommal is csato|andóak a nyi|atkozatok.
3. Nyeftes aján|attevők álta| a|apítandó gazdálkodó szeruezette| kapcso|atos kovete|mények: Az
ajánlatkérő gazdá|kodó szervezet alapĺtását kizárja mind ajánlattevő, mind közös aján|attevők
vonatkozásában. Ajánlatkérő fe|hĺvja a figye|met a Kbt' 35.g (1) - (B) bekezdéseire.
4. Formaĺ e|őírások: az aján|atot aján|attevőknek nem e|ektronikus úton ke|l a jelen fe|hĺvásban
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tarta|mi, és a formai követe|ményeknek
megfelelően e|készítenie és benyújtania :

. az aján|at eredeti pé|dányát zsinórra|, |apozhatóan össze ke|| fŰzni, a csomót matricáva| az
aján|at e|ső vagy hátsó |apjához rogzítenĺ, a matricát |e ke|| bé|yegezni, vagY az aján|attevő
részérő| erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bé|yegző, i||ető|eg az a|áírás |ega|ább egy
része a matricán |egyen;

. az aján|at o|dalszámozása eggyel kezdődjön és o|da|anként növekedjen. E|egendő a szöveget
vagy számokat vagy képet tarta|mazó oldalakat számozni, az üres olda|akat nem kell, de |ehet.
A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem ke||, de lehet számozni. Az aján|atkérő az ettő|
kisméftékben eltérő számozást (p|. egyes o|da|akná| a ĺA, lB olda|szám) is e|fogad, ha a
tartalomjegyzékben az egyes iratok he|ye egyételműen azonosítható és az iratok helyére
egyéfte|műen |ehet hĺvatkozni. Aján|atkérő a kisméĺtékben hĺányos számozást jogosu|t
kĺegészíbni, ha ez az aján|atban va|ó tájékozódása, i||etve az aján|atra va|ó hivatkozása
érdekében szükséges;

. az aján|atnak az e|ején taftalomjegyzéket kell taftalmaznia, ame|y alapján az aján|atban
szerep|ő dokumentumok o|dalszám a|apján megtalá|hatóak;

. az aján|atot zárt csomago|ásban, egy eredeti papír pé|dányban ke|| beadni, és az eredetivel
mindenben megegyező 1 db e|ektronikus máso|ati pé|dányban (ez utóbbi esetben 1 db cD-t
kérünk az aján|athoz mel|ékelni);

. a papír a|apú és az elektronikus formátum közötti eltérés esetén a papír a|aprÍ aján|at az
irányadó; 
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. az ajánlatban |évő minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végén a|á kel| írnia az adott
gazdálkodó szeruezetné| erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan szemé|ynek, Vagy szemé|yeknek
aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)tő| ĺrásos fe|hata|mazást kaptak;

. az ajánlat minden o|yan o|dalát, amelyen - az aján|at beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot a|áíró személynek Vagy személyeknek a módosításná| is
kézjeggye| ke|| el|átni;

. a záft csomagon ,,Aján|at _ ,,Józsefuáros - Piýpang óvoda kivitelezésď,, valamint: ,,Csak
közbeszerzési e|járás során, az aján|attéte|i határidő |ejáftakor bontható fe|!', megje|ö|ést ke|l
fe|tüntetni.

5. Az aján|atokat ír.ásban és záftan, a fe|hívás á|ta| megje|t|t kapcso|attaftási pontban megadott
címre kozvetlenÜ| vagy postai úton ke|l benyújtani az aján|attételi határidő |ejáftáig. A postán
fe|adott aján|atokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn be|ri| benyújtottnak, ha annak
kézhezvéte|ére az aján|attéte|i határidő |ejáĺtát mege|őzően sor kerÜ|. Az ajánlat, i||etve azazza|
kapcso|atos postai kü|demények e|vesztéséből eredő kockázat az aján|attevőt terhe|i.
6. Az aján|atnak fe|olvasó|apot kell tarta|maznia a Kbt. 66. 5 (5) bekezdése szerint.
7, Az aján|atot az ajánlattéte|i határidő |ejáĺtáig, hétfőtől-péntekig 09.00-15.00 óra közoď., az
aján|attéte|i határidő |ejárÉnak napján 9.00-12.00 óra között |ehet |eadni előzetes egyeztetésse|.
8. Az aján|athoz csato|ni ke|| az ajánlattevő, az a|ka|masság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó)
gazdasági szerep|ő cégjegyzésre jogosult, nyi|atkozatot, dokumentumot a|áíró képvise|ő a!áíľási
címpé|dányát vagy aláírás mintáját. KérjÜk aján|attevőket, hogy az a|áírási címpé|dány vagy
az a|áírás minta a cégnyi|vánosságró|, a bírósági cége|járásról és a végelszámo|ásró| szóló 2006.
évi V' törvény (továbbiakban: ctv.) 9. $-ának megfe|e|ően keruljön benyújtásra. Amennyiben az
ajánlat cégjegyzésre jogosultak álta| meghata|mazott(ak) aláírásáva| kerü| benyújtásra, a teljes
bizonyító erejű magánokiratba fogla|t meghata|mazásnak tartalmaznia ke|l a meghata|mazott
a|áírás mintáját is. Egyéni vállaIkozó aján|attevő csato|ja a képvise|etre jogosu|t személy á|taI a|áílt
nyi|atkozatot, amelyben egyéni vá||a|kozó megje|ö|i a nyi|vántaftási számát, vagy az adószámát.
Egyéni vá||aIkozó esetében Aján|atkérő e|fogadja bárme|y o|yan dokumentum egyszeríj
máso|atának csato|ását, ame|y aikaImas a képvise|etre való jogosu|tság igazo|ására.
9. Az aján|athozárazott költségvetést ke|| csato|ni.
1o. Ajánlatkérő a Kbt' 114. 5 (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítŕí tájékoztatás esetében
ésszerű időnek tekinti az aján|attéte|i határidő |ejártát mege|őző második munkanapot
(tájékoztatás megkÜldésére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételĺ határidő lejáftát
mege|őző negyedik munkanapig megérkeznek aján|atkérőhöz. A Kbt. 71"s (6) bekezdése
szerint ajánlatkéľő nem rendel e| újabb hiánypót|ást.
11. Fordítás: az aján|atban va|amennyi igazo|ást és dokumentumot magyar nyelven ke||

benyújtani' Az aján|atkérő a nem magyar nye|ven benyújtott dokumentumok aján|attevő álta|i
fe|e|ős fordítását is köte|es e|fogadni.
12. Irányadő idő: A te|jes aján|attéte|i fe|hívásban, valamint az e|járás során va|amennyi órában
megadott határidő közép-európai he|yi idő szerint éftendő' (crr)
13. A Kbt, 47. $ (2) bekezdése alapján a je|en fe|hívásban e|őíft igazo|ások egyszerű máso|atban
is benyújthatóak, kivéve, aho| a jogszabá|y ettő| e|térően rende|kezik. Aján|atkérő felhívja a
figyelmet, hogy az aján|at papír a|apú péIdányának a 66. 5 (2) bekezdése szerinti
nyilatkozat eredeti aláíÉ példányát kell tańalmaznia.
14' Irányadó Jog: A je|en aján|attéte|i fe|hilvásban nem szabá|yozott kérdések vonatkozásában
a közbeszerzésrő| szó|ó f0I5. évi CXLIII' törvény és végrehajtási rende|eteĺnek e|őír.ásai szerint
ke|| ejárnĺ.
15. Aŕolyamok: Az aján|attétel során a kü|önböző devĺzák forintra töfténő átszámĺtásáná| az
aján|attevőnek a referencĺák tekintetében a te|jesítés napján érvényes, mér|egadatok tekintetében
a mér|eg fordu|ónapján éruényes Magyar Nemzetĺ Bank á|ta| meghatározott devizaárfo|yamokat
ke|| a|ka|maznia. Amennyiben va|ame|y devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott
devizára az ajánlattevő saját központi bankja á|ta|, az aján|attéte|i felhívás megkri|désének napján
érvényes áfo|yamon számított euró el|enéfték kerÜl átszámításra a fentiek szerint. Atszámítás
esetén az Aján|attevőnek közö|nie kel| az a|ka|mazott árfo|yamot.
L6. Az ajánlatkérő él a Kbt. 114. 5 (11) bekezdésében fog|alt |ehetőségéve|.
17. Ajánlatkérő he|yszíni bejárást taft: Időpontja: 2016.
he|yszíne: a teljesítés helyszíne'
18. Aján|atkérő konzu|tációt je|en e|járásban nem taft.
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19' Nyertes aján|attevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára fele|ősségbiztosítási
szerződést kötni vagy meglévő fe|e|ősségbiztosÍŁását kiterjeszteni Aján|atkérő á|tal előírt méftékĹi
és terjede|mű fe|elősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során e|őíĺt fe|e|ősségbiztosítás
méftéke, terjede|me: legalább 50.000.000,- Fýkáresemény, 200.000.000,- Ftlév mértékű építés-
szere|ési munkára vonatkozó fele|ősségbiztosíLás. Amennyiben a nyeĺtes aján|attevő a
szerződéskotés időpontjában nem rende|kezik a fenti kritériumokka| rende|kező
felelősségbiztosítássa|, abban az esetben az a szeęődéskötéstő| való vissza|épést je|enti a Kbt.
131. 5 (4) bekezdése a|apján és az aján|atkérő a másodĺk legkedvezőbb aján|attevőve| kot
szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyi|atkoznia kel|, hogy nyeÉessége esetén a
szerződéskötés időpontjában a fenti taftaImú szakmai felelősségbiztosítással
ľendelkezni fog'
20. Az eljárás nyeltese az az aján|attevő, aki az aján|atkérő á|ta| az aján|attéte|i fe|hívásban és
a közbeszerzésĺ dokumentumokban meghatározott fe|téte|ek a|apján, va|amint a meghatározott
értéke|ési szempont szerĺnt a |egkedvezőbb érvényes aján|atot tette. Az aján|atkérő csak az e|járás
nyerteséve| kötheti meg a szerződést, Vagy - a nyeĺtes vissza|épése esetén - az aján|atok
éftéke|ése során a következő legkedvezőbb aján|atot tevőnek minősiltett szervezette| (szemé||ye|),
ha őtaz aján|atok e|bír.á|ásáró| szóló írásbe|i osszegezésben megje|ö|te'
21. Tekintette| arra, hogy a szerződés te|jesítéséhez Magyar Mérnöki Kamara/Magyar Epítész
Kamaraĺ nyi|vántaftással rende|kező szakemberek kozreműködése szÜkséges, Aján|atkérő ezúton
határozza meg az ehhez kapcso|ódó minimá|is |étszámot és jogosu|tságot;

. I fő MV-E kategóriájú (vagy azza| egyenéľtékű)fe|elős műszaki vezetői gyakor|attal és
a 266lf0l3. (Vil.11.) Korm. rende|et szerinti képesĺtéssel rende|kező fe|elős műszaki
vezető.

22, Szerződéskötés feltéte|e, hogy az aján|ati fe|hívás L4l M.f' és a ffĺ 21. pontjaiban fe]soro|t
szakembernek szerepe|nie ke|| a Magyar Mérnök Kamarai (www.mmk.hu) vagy a Magyar Epítész
Kamarai (www.mek.hu) névjegyzékben, melyet a szerződés te|jes időtaftama a|att biztosĺtani ke||.

Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakoľ nyilatkoznia kel| arról, hogy nyeÉessége
esetén az álta|a bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megaján|ani'
továbbá nyi|atkoznia ke|| arrő|, hogy a megajánlott szakembeľ a kamaľai
nyilvántaÉásba vételIeI a szerződés megkötéséig' il|etőleg a szerződés teljes
időtaÉama alatt ľendelkezni fog, továbbá hogy a nyilvántańásba vétel elmaradása
bármely szakember esetében Ajánlatkérő szerződésktitéstő| való visszalépésének
minősül a Kbt. 131. s (4) bekezdése alapján, melynek ktivetkeztében a második
legkedvezőbb ajánlatot nyújtóva| köti meg Aján|atkérő a szerződést'
Ajánlatkérő az e|őíťcjogosu|tságot a magyar |ete|epedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki
Kamara, a Magyar Epítészeti Kamara hon|apjáró| e||enőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai öné|etrajzban
a szakértő tüntesse fe| a szakember kamarai nyi|vántańási számát (amennyiben már rende|kezik
kamaraĺ regisztrációval) és a jogosu|tság megszerzésének időpontját' Ha a szakember, (9y

kri|önösen a más tagá||amban jogosultságot szerzett szakember a nyi|vántarLásban az aján|attéte|
időpontjában nem szerepel, akkor aján|attevő nyeftességének kihirdetését kovetően a regisztrációt
igazo|ő okirat magyar nye|vű fordításának másolatĺ pé|dányát kérjük benyújtani.
23. Aján|atkérő e|őírja, hogy aján|attevő tájékozódjon a munkavá||a|ók véde|mére és a
munkafe|téte|ekre vonatkozó o|yan köte|ezettségekrő|, ame|yeknek a te|jesíŁés helyén és a
szerződés teljesĺtése során meg ke|| fe|e|ni. A tájékoztatást az i||etékes szervek ĺngyenesen teszik
elérhetővé. Ajánlatkérő fe|hilvja a figye|met a Kbt. 73.s (4)-(5) bekezdéseiben fog|a|takra.
24. Aján|atkérő a nettó egyösszegű aján|ati ár Io/o.ának megfele|ő tafta|ékkeretet biztosít a
3fzl20L5 (X'30') Korm. rende|et 20. $-ban e|őírtaknak megfelelően.
25. Aján|atkérő fe|hÍvja az aján|attevők figyelmét a Kbt. 138. 5 (1) bekezdésére, ame|y a
következőt tartalmazza: ,,Epítési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az
a|vállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyeftes aján|attevő
(ajá n lattevők) saját teljesítésének a rá nyát.',
26. A nyeftes aján|attevőnek a szerződéskötés követő 7. munkanapig részletes organizációs
tervet ke|| készĺteni.

23. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
f016.
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1. A KözBEszERzÉsI ĐoKUMENTuMoKTARTALMA

1.1. A közbeszerzési dokumentumok a kovetkező részekbő| ál|:
1. röľrľ: łrÁľuĺľÉľru FELHÍvÁs
2. xoľrľ: ÚľMuľłľó nz ÉnprrELT GAZDAsÁGI szEREPLőr nÉszÉnr
3. roľrľ: szEPzőDÉsTERVEzET
4. xoľrľ: n.lÁľĺI.oĺľ IGAzońs. És ľyrurKozATMINTÁK
5. xörrľ: MÚszAKI l.eÍnÁs

+ önálló mellékletben árazatlan költségvetés és míiszaki dokumentáció

L,2. Je|en közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismét|i meg aZ aján|attéte|i fe|hilvásban
fog|a|takat a közbeszerzési dokumentumok az aján|attéte|i fe|hÍvással együtt keze|endő. Az
aján|attevők kizáró|agos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési
dokumentumokat és annak minden kiegészÍtését, ame|y eset|eg az ajánlati időszak a|att kerü|
kibocsátásra, va|amint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körü|mény
és köte|ezettség vonatkozásában, ame|y bármilyen módon is befo|yásolhatja az aján|at
természetét vagy je| |emzőit.

1.3. Az aján|attevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közö|t információkat bizalmas anyagként
ke|| keze|nĺÜk, ame|yrő| harmadik fé|nek semmifé|e rész|etet ki nem szo|gá|tathatnak, hacsak e
harmadik fé| nem készít és nyújt be aján|atot az aján|attevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (a|vá|la|koző), vagy az a|kalmasság igazo|ásában részt vesz a gazdasági szerep|ő.
Sem a közbeszerzési dokumentumokt, sem annak részeit, vagy máso|atait nem lehet másra
fe|haszná|ni, mint aján|attéte|re, és az abban |eíľt szolgáltatások cé|jára.

2. KIEGÉsZÍTő ĺłrÉxozrłľÁs

2.L, Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a kovetkező kapcso|attartási pontokon
szerezhet:

Ész.xen xĺt.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkáľság

Telefon: +361, I 788-8931
Fax: +361ĺ789-6943

E-mail : titkarsag@eszker.eu

2.2. A kiegészĺtő tájékoztatások kézhezvéte|ét az aján|attevőknek ha|adékta|anul vissza ke|l igazo|niuk.
KérjÜk a Tiszte|t Ajánlattevőket, hogy a vá|aszok megérkezésérő| a +361l789-6943-as faxszámra
Vagy a titkarsag@eszker.eu e-maiI címre kĹjldjenek visszaje|zést!

2'3. A gazdasági szereplő kizáró|agos fe|e|őssége, hogy o|yan telefax-e|érhetőséget vagy e-maiI címet
adjon meg, ame|y a megkĹJ|dendő dokumentumok fogadására f4 őrában a|ka|mas. Ugyancsak a
gazdasági szerep|ő fe|előssége, hogy a szervezeti egységén belÜl a kiegészítő tájékoztatás időben
az arra jogosulthoz kerrJljon.

3. ELőZETESVITARENDEZÉS

3.1. A Kbt. B0. 5 (1) bekezdése szerinti e|őzetes vitarendezési kére|met az a|ábbi címre ke|| benyújtani:

Esz.KER Kft. Titkársag
Lo26 Budapest, Pasaľéti út 83. - BBT lrodaház

Telefon: +36I I 788-8931
Fax: ł3611789.6943
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E.ma il l titka rsag(Ôeszkeľ.eu

4. A szERzőDÉs MEGKörÉsr És ľrursÍĺÉsr
4,L. Eredményes kózbeszerzési e|járás a|apján a szerződést a nyertes szervezetLel (szemé|lye|) - közös

aján|attétel esetén a nyertes szeruezetekkel (szemé|yekke|) - ke|| írásban megkötni a
kozbeszerzési e|járásban kozö|t vég|eges fe|téte|et szeaődéstervezet és aján|at tafta|mának
megfeIe|ően.

4,2. A szerződésnek tarta|maznia ke|| - az e|járás során alka|mazott éľtéke|ési szempontra tekintette|
- a nyeńes ajánlat azon e|emeit, ame|yek éftéke|ésre kerti|tek.

4.3, Az ajánlatok e|bírá|ásáról szó|ó írásbe|i összegezésnek az aján|attevők részére toftént megküldése
napjátó| a nyeľtes aján|attevő és a második |egkedvezőbb aján|atot (ha aján|atkérő hirdetett
második helyezettet) tett aján|attevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappaI meghosszabbodik.

4.4. Az ajánlatkérő köte|es szerződéses fe|téte|ként e|őírni, hogy:
. nem fizethet i||etve számo|hat el a szerződés te|jesiltéséve| összefÜggésben o|yan

koltségeket, ame|yek a 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti fe|tételeknek
nem megfe|e|ő társaság tekintetében merü|nek fe|, és ame|yek a nyeftes aján|attevő
adóköte|es jövede|mének csökkentésére aIkaImasak;

. a szerződés te|jesítésének teljes időtaftama a|att tulajdonosi szerkezetét az aján|atkérő
számára megismerhetővé teszi és a 143. Ę (3) bekezdése szerinti ügy|etekrő| az
aján|atkérőt haladékta|anu| éftesíti.

4.5. Az aján|atkérőként szerződő fé| jogosult és egyben kote|es a szerződést fe|mondani - ha szükséges
o|yan határidőve|, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szerződésse| érĺntett fe|adata e||átásáró|
gondoskodni tudjon - ha:

. a nyeftes aján|attevőben kozvetetten Vagy közvet|enÜl f\o/o-ot megha|adó tulajdonĺ
részesedést szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y Vagy szemé|yes joga szerint jogképes
szervezet, ame|y tekintetében fenná|| a 6f' s (1) bekezdés k) pont kb) a|pont1ában
meg hatá rozott feltétel;

. a nyeftes ajánlattevő kozvetetten Vagy közvet|enü| fío/o-ot meghaIadó tulajdoni részesedést
szerez va|ame|y olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
ame|y tekintetében fenná|| a 62. $ (1) bekezdés k/ pont kb) a|pontjában meghatározott
fe|téte|.

Je|en pontban em|ített fe|mondás esetén a nyeftes aján|attevő a szerződés megszűnése előtt
már te|jesĺtett szo|gá|tatás szerződésszeríj pénzbe|i e||enértékére jogosu|t.

4.6. A külföldi adóilletőségű nyeftes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghata|mazást csatolni, hogy az i||etősége szerinti adóhatóságtó| a magyar adóhatóság
közvet|enül beszerezhet a nyeftes aján|attevőre vonatkozó adatokat azországok közöttijogsegé|y
igénybevéte|e né|kü|.

4.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás a|apján nyeftes aján|attevőként szerződő
fé|nek, i||etve közösen aján|atot tevőknek ke|l te|jesítenie.

4.8. Az ajánlattevőként szerződő fé| te|jesítésében köteles közreműkodnĺ az o|yan a|vá||alkozó és
szakember, ame|y a közbeszerzési e|járásban részt vetĽ az aján|attevő a|ka|masságának
ĺgazo|ásában. Az aján|attevő koteles az aján|atkérőnek a teljesíŁés során minden o|yan - akár a
korábban megjelö|t alvá||aIkozó he|yett igénybe venni kívánt - a|vá||alkozó bevonását beje|enteni,
ame|yet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentésse| egyĹitt nyi|atkoznia ke|| arról is, hogy
az álta|a igénybe venni kívánt alvá||a|kozó nem á|| akizárő okok hatá|ya alatt.

ĺnrÉxozrłrÁsT NYÚJTó szrnvex:
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A munkavá||a|ók véde|mére és a munkafe|téte|ekre vonatkozóan területi|eg iI|etékes
kormányhivataI munkavédelmi fe|tlgye|ősége és munkaÜgyi feltigye|ősége nyrijt tájékoztatást'

Budapest Főváros Kormányhivatala
Munkavédelmi E!|enőľzési osztály
Cím 1035 Bp., Váradi utca 15.
E-mail budapestfu-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Telefon +36-1-323-3600
Fax +36-1-323-3602
I||etékesség Budapest

Aján|atkérő felhlÝja a figye|met a Kbt. 73.š (4)-(5) bekezdéselben ľbg|altakra.



1.

VÁL LALKozÁsI sz E RzőoÉs
(ľrnvezer)

ame|y |étrejött egyrészrő| Józsefuárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 BUDAPEST, Baross utca 63-67.

Képviseli: dr. Kocsĺs Máté poIgármester, adószáma: I57357t5-2-42, pénzforgaImi számlaszáma:

14100000-1023949-60000009) (továbbiakban: Megľendelő)

adószám: pénzforga|mi szám|aszám: '.'''''.'''I cg.:

képviselő: ... kivite|ezői nyi|vántaftási azon.:

;";"; ;';;;;. ";";;;;;;"lä,;;]"ľi: 
vá||a|kozó (a továbbiakban: Vá|la|kozó) között az alu|írott

Előzmények

Megrende|ő a közbeszerzésekrő|szó|ó 2015. éviCVLIII. tv' III. része a|apján nemzetie|járásrend szerintĺ

hirdetmény né|kü|i nyílt közbeszerzési e|járást (Kbt. 113. $ (1) bekezdés szerinti eljárás) folytatott |e

,'Pitypang óvoda újjáépítése vál!atkozási szerződés keretében,,eInevezéssel'
Az e|járás nyeftese a Vá||a|kozó |ett, akive| Megrende|ő - a Kbt. rende|kezéseinek megfe|elően - aza|ábbi
szerződést köti.

Az e|járásban nem |ehetett részaján|atot tenni, így a je|en szerződés a te|jes beszerzési tárgyra és

mennyiségre vonatkozĺk.

Fe|ek rogzítik, hogy a Megrende|ő a 2073. évi V. törvény B:1.5 (1) bek. 7.) pontja a|apján szerződő

hatóságnak minősÜ|'

1. A szerzćĺdés tárgya

Megrende|ő megrende|ĺ, Vá||a|kozó pedĺg e|vá||a|ja a fent megjelö|t közbeszerzési e|járás ĺratanyagában
(kü|önösen közbeszerzési műszaki Ieírásban, engedé|yokiratban) fogIa|t tartaIommal az ott meghatározott

bontási és építési kiviteIezési feIadatok (óvodaépÜlet kivite|ezése és kapcso|ódó munkák)

eredményfe|e|ősségge| (te|jesítés címei és hrsz-i: 1oB7 BUDAPÉST, szAzADoS Úĺ tz-ĺą', HRSZ 38877)'

Az el|átandó fe|adatok |eírását a közbeszerzési műszaki |eírás tarta|mazza.

Vá||a|kozó fe|adata a kĺvitelezés korében a közbeszerzési műszaki |eírás, az árazat|an kö|tségvetés, a

hatályos jogszabályok, engedé|yek (ame|y munkákná| ez érte|mezhető), a szabványok és szakmai

szokványoknak megfe|e|ően, a munká|atok teljes körű megva|ósítása annak érdekében, hogy tárgyi

munka alapján |étrejövő eredmény óvoda céljára történő rende|tetésszerű hasznáĺatra aIkaImas, továbbá

a műszaki Ieírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfele|ő legyen.

Váĺla|kozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles e|végezni. Vá|lalkozó a munkavégzés

során csak érvényes a|kaImassági bizonyítvánnyaI rende|kező, hiány, és hibamentes, a jogszabá|yoknak,

szabványoknak mindenben megfe|e|ő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket haszná|hat fe|. A hiány-

, és hibamentes munká|atokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak

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

2.

3.

4.
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6.

A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazo|ó dokumentumokat (kÜ|onösen:

műbizony|at) a Vá||aIkoző az építési tevékenység során a Megrende|ő képvise|őjének köte|es bemutatni

és az átadás-átvéte|i e|járás során átadni.

Vá|laIkozó jogosu|t alvá||aIkozó(k) (Ptk. szerint:kozreműködő(k)) igénybevéte|ére. Az aIvá|laIkozó

igénybevéte|éné| a Kbt. és a jelen szerződés megkotéséhez vezető kozbeszerzési e|járás rende|kezései

irányadóak. Az a|vá||a|kozókka| kötött szerződésekre a Kbt. továbbá a 322/2oL5. (X. 30.) Korm. rende|et

szabályai érte|emszerűen irányadóak'

7 ' A Vá|ĺa|koző az igénybe vett a|vá|lalkozóéft (közreműködőéft) úgy fe|e|, mintha az a|vá||a|kozói

(kozreműködői) á|ta| végzett munkákat saját maga végezte vo|na e|. A jogosu|at|anul igénybe vett

alválIalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is feIe|, ami ezen aIvá||alkozók

(közreműködők) ĺgénybevétele né|kÜ| nem következtek vo|na be.

Megrende|ő e körben kifejezetten fe|hívja a Vál|alkozó figye|mét a Kbt' 138-139.$-ban fogla|takra, kÜ|önös

tekintettel a Kbt. 138.s (1) bek. uto|só mondatára, a 138.$ (5) bekezdésre, va|amint a 13B.$ (3)

bekezdésére. E körben a Megrende|ő e|őírja, hogy a te|jesítésigazo|ás kiá|lításához csato|jon minden

esetben o|yan nyi|atkozatot a Vál|a|kozó, ame|y a 138.5 (1) bek. uto|só mondata és a 138.$ (5)

bekezdésében fog Ia lta k te|jesü lését igazolja'

Megrende|ő rögzíti, hogy a 322/2oI5' (X.30.) Korm rende|et 27.$ (1) bek. a|apján a műszaki e||enőrá|ta|

vizsgálja az a|vál|aIkoző szabá|yos alkaImazásának fe|téte|eit. Ezen szabá|yok megszegése sú|yos

szerződésszegésnek m i nősÜ l.

10. Fe|ek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogĺ|ag oszthatat|annak minősítik.

2. VáI|a|kozói díj és annak megfizetése

1' Vá||a|kozó a szerződés te|jesítésért vá|la|kozói díjra jogosu|t.

2. A vá||a|kozó díj mértéke .......... Ft+ÁFA, azaz ....... forint+ÁrR, me|ybő| az egyenes

áfa a|á tartoző tevékenységekre vonatkozó vá||a|kozői díj (új épÜ|et felépítésén tú|i munkálatok):

Ft+Afa, míg a fordított áfa hatá|ya a|á tartozó munká|atokra eső vá||aIkozói díj

3' ;;";;";;;,","o""*:ľ::: ,",, a fenti díj áta|ánydíj (me|y a kapcsolódó szo|gá|tatások, kö|tségek, stb.

egészét is tarta|mazza), ame|ynek jogi természetéve| tisztában vannak. Vá|ĺa|kozó ez alapján további

e||enszoIgá|tatás-fizetési igényt MegrendelőveI szemben semmifé|e jogcímen nem támaszthat, kivéve ha

jeIen szerződés másként rendeIkezik.

4, FeIek rogzítik, hogy a fenti a nettó vá||aIkozói díjon fe|Ü| je|en szerződés a nettó vá|laIkozói díj 1%-nak

megfeIe|ő tarta|ékkeretet tartaImaz, így a tarta|ékkeret jogĺntézményét 1eIen szerződés vonatkozásában

a felek a|ka|mazzák.

5. A tarta|ékkeretre a 322/2oL5. (X.30.) Korm. rend. 20'$ a|ka|mazandó az a|ábbiak fĺgyelembevéte|ével:

a. tafta|ékkeret a pótmunkák vonatkozásában is felhaszná|ható'

b' a tarta|ékkeretet csak a megrende|ő e|őzetes nyi|atkozata a|apján |ehet fe|haszná|ni, azaz a

tartalékkeret vonatkozó munkák csak ezen nyi|atkozat birtokában kezdhető meg.

c. A tarta|ékkeret terhére végzendő munkákat az alábbiak szerint ke|| e|számo|ni:

i. amennyiben az ajánlatban azonos munkanem/anyag kerü|t meghatározásra, akkor az

ajánIatban szerep|ő egységáron,

ii. amennyiben ĺlyen nem kerÜ|t az aján|atban rögzítésre, akkor a fe|merü|éskor hatályos TERC

adatbázisban szereplő egységárak aIkalmazásáva|,

L
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iii. amennyiben a fe|merÜlő munkanem/ anyag a TERC adatbázisban nem |e|hető fe|, akkor

árszakértő aI ka I mazásáva |.

iv. A tarta|ékkeret terhére e|számolt munkák e||enértékét a végszámlában ĺehet érvényesíteni,

azt a szám|ázási Ütemekné| figye|embe venni nem |ehet.

6' Fe|ek a 322/2oL5' (X.30.) Korm. rende|et alapján rogzítik, hogy a szerződés megkötését követő
kiIencvenedik napig az árazott ko|tségvetés téteIei tekintetében egyeztetést folytathatnak, ame|y során a

beépítésre kerülő egyes téte|eket vég|egesíthetik. A felek az egyeztetésen csak Vá|laIkozó á|taI az

ajánIatában megje|ö|t építőanyagokka|, termékekke| műszakilag egyenéftékű vagy magasabb minőségű

helyettesítő termékben egyezhetnek meg' Ezen feltéte|t a Vá||aIkozó köte|es va|amennyi vonatkozó irat
(kÜlönösen az eredetileg megaján|ott anyag és a vá|toztatásra irányadó anyag gyártmány|apja, vagy

műszaki |eírása) benyújtásáva| a Megrende|ő fe|é ĺgazo|ni. Amennyiben ez nem töfténĺk meg, akkor

Megrende|ő nem hagyja jóvá a váItoztatást. Amennyiben a Fe|ek a fentiek szerinti he|yettesítő termék

beépítésérő| á||apodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. $-ának szabá|yait megfe|e|ően ke|l

alkalmazni.

7. nz ĺłĺa mértékére, e|számo|ására a mĺndenkor hatályos Áfa törvény rende|kezései az irányadóak.

Megrendelő tájékoztatja a Vá||a|kozót, hogy az új épÜlet fe|építése, mint engedé|yköte|es tevékenység

vonatkozásában alkalmazni ke|l az Áfa tv' 142.$-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó

rende|kezéseket, míg a nem a fordított Áfa hatá|ya a|á eső esetekben aZ egyes Áfa-fizetési szabá|yok az

irányadóak'

B. Az áta|ánydíj a Megrendelő á|tal szolgá|tatott árazat|an ko|tségvetés a|apján a Vá||alkozó kö|tségvetése

a|apján kerü|t meghatározása.

9. Megrende|ő több|etmunkae||enéfték-fizetési igényt nem fogad e|. Ezze| kapcso|atban Vá||a|kozó - mint a

szerződés tárgyáva| kapcso|atban kel|ő szakérte|emme| rende|kező jogi szemé|y - je|en szerződés

a|áírásáva| kĺje|enti, hogy a közbeszerzési eljárás a|att te|jes mértékben megismeĺte az e|végzendő

feIadatot és annak korÜ|ményeit, így kijeIenti, hogy az á|taIa megajánIott vá||aIkozói díj vaIamennyi

fe|tétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és fe|szere|ésitárgyra, kockázatra, stb.)

fedezetet nyújt, így többIetmunkae||enérték-fizetési igényéről jeIen szerződésseI feItéteI nélkÜ| és

vĺsszavonhatat|anu| |emond. Ez kiterjed a Ptk.6:245.$ (1) bek' második mondatában fog|alt kö|tségekre

ĺs' Vál|aIkozó kije|enti, hogy az ár-, áďo|yamvá|tozásokka|, továbbá banki, adőzási kondícĺók vá|tozásáva|

kapcso|atos kockázatokat fe|mérte, és arra a vá||aIkozói díj te|jes mértékben fedezetet nyújt'

10. Pótmunka esetén a fe|ek a tarta|ékkeretre vonatkozó rende|kezések szerint járnak e| azza|, hogy
pótmunkára csak a közbeszerzési műszaki |eírás és me||ék|eteiben nem szerep|ő, az aján|attéte|kor az

ajánIattevőtő|, mint hasonló tevékenységet ÜzIetszerűen végző gazdasági szerepĺőtő| elvárható
gondosságga| előre nem |átható okbó| kerÜ|het sor. A pótmunka e|számo|ása - a tarta|ékkeret kimerülése

esetén - a pótmunkára vonatkozó e|járásban fog|a|tak szerint töfténik.

11. Fenti körben Vá|lalkozó kĺfejezetten kijeIenti, hogy a Vá|laIkozó a műszakĺ leírás és szakmai gyakor|ata

alapján prognosztizá|ni tudta a fe|merÜĺő kockázatokat és azok anyagi vonzatát, ame|yek a munkavégzés

során fe|merü|ő további - pótmunkának nem minősülő - munkák fe|merÜ|ésébő| adódnak ' YáI|aIkozó az

előző pontban fog|a|tak figye|embevételéve| nyi|atkozza, hogy a fentieket az ajánlata megtéte|ekor te|jes

körűen figye|embe Vette, így fentĺ nyi|atkozatát erre tekintette| tette meg. Vá|laĺkozó kije|entĺ, hogy ezen

nyiIatkozatait a jovőben sem teszi vitássá.

12. Megrende|ő a fedezetet saját forrásbó| biztosítja.
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13. Megrende|ő a Kbt. 135. 5 (7) és (8) bekezdése aIapján - a jelen szerződésben fogIa|t - tarta|ékkeret és

álta|ános forgalmi adó né|kÜl számított - te|jes el|enszo|gá|tatás 10 o/o-ának megfele|ő összeg méľtékében

biztosítja az e|ő|eg igénybe véte|ét Vá||aIkozónak.

14' Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy az e|őleg igénybevéte|ét a Megrende|ő nem köti biztosíték nyújtásához.

15' Az e|ő|eg a 322/20L5' (X'30.) Korm. rende|et 30. 5 (1) bekezdése a|apján, |egkésőbb az építési

munkaterĹj|et átadását követő 15 napon be|Ü| kerÜl kifizetésre. Megrende|ő nem é| az e|ő|eg rész|etekben

va|ó kifizetéséve|. A fenti határidő te|jesítése érdekében feIek megá||apodnak abban, hogy az

e|őlegbekérőt a munkaterÜ|et átadását követő 8 naptári napon be|Ü| ke|l a Megrende|őnek átadni'

t6, Az elő|eggeI a részszám|ákban kelI te|jes körűen és egyenlő arányban eIszámolnĺ. FeIek rogzítik, hogy

amennyĺben a jelen szerződés az e|ő|eg e|számo|ása e|őtt megszűnne, a szerződés megszűnésének

napján (alapuljon az bármely jogcímen) koteles a Vá||alkozó a felvett, de még e| nem számo|t e|ő|eget

késede|mĺ kamat terhe me|lett a megrendelőnek átuta|ássaI hiányta|anuI visszafizetni.

17' Megrende|ő a részszám|ázást akként biztosítja, hogy a te|jesítés során 7 db számla (az esetleges

e|ő|egszám|át nem számítva, de ideértve a végszám|át is) benyújtásának |ehetősége biztosított az

a|ábbiak szerint:

i. I' részszám|a benyújtásának |ehetősége: a te|jes nettó vá||alkozői díj 15 o/o-ának megfe|e|ő

osszegrő| az áfa nélkü|i vá||a|kozói díj Lĺ-o/o-át elérő megvalósu|t teljesítés esetén;

ii. 2. részszám|a benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vál|a|kozői dij 15 o/o-ának megfele|ő

összegrő| az áfa né|kÜ|i vá||alkozói díj 30-%-át e|érő megva|ósu|t te|jesítés esetén;

iii. 3, részszám|a benyújtásának |ehetősége: a te|jes nettó vá|la|kozói díj 15 Vo-ának megfe|e|ő

osszegről az áfa nélkÜ|i vá||aIkozói díj 45-o/o-át e|érő megvalósult te|jesítés esetén;

iv. 4. részszám|a benyújtásának lehetősége: a te|jes nettó vá||alkozői díj 15 o/o-ának megfe|e|ő

összegrő| az áfa né|kÜ|i vá||aĺkozói díj 60-%-át elérő megva|ósu|t teljesítés esetén;

V' 5' részszám|a benyújtásának |ehetősége: a te|jes nettó vá||a|kozői díj 15 o/o-ának megfe|elő

összegrő| az áfa nélkü|i vá||a|kozói dij 7s-o/o-át e|érő megvalósult te|jesítés esetén;

vi. 6. részszám|a benyújtásának |ehetősége: a te|jes nettó vál|alkozői díj 15 o/o-ának megfe|e|ő

osszegrő| az áfa né|kÜ|i vál|aIkozói dĺj 90-o/o-át elérő megva|ósu|t teljesítés esetén;

vĺi. végszám|a benyújtása: a te|jes nettó válla|kozói díj 10 %-ának megfe|e|ő összegrő| azáfa né|kÜ|i

vá||aIkozói díj 100 o/o-át e|érő megva|ósu|t te|jesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt

követően. A végszám|a benyújtásának fe|téte|e sikeres műszaki átadás-átvéte|, a megva|ósu|ási

és átadási dokumentáció és annak összes mel|éklete szo|gá|tatása, a munkaterÜ|et rendeltetés

szerĺnti megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a te|jesítésĺgazo|ásban va|ó e|ismerése'

18. Megrende|ő a vál|aIkozóĺ dĺjat az igazo|t szerződésszerű teljesítést követően átuta|ással, forintban (HUF)

te|jesíti az a|ábbiak szerint:

i. alvá|la|kozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. 5 (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá

a Ptk.6:130.s (1) és (2) bekezdés szerint;

ii. a|vá||a|kozó igénybevéte|e esetén a fentiek figyelembevételéve|, de a Ptk. 6:130'$ (1)-(2)

bekezdésétől e|térően a Kbt' 135. 5 (3) bekezdése szerint.

19. Megrendelő a kifizetés során az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. törvény 36/A. 5-ban fog|a|takat

te|jes körben alkaImazza.

20. Késede|mes fizetés esetén Megrende|ő, mĺnt szerződő hatóság a 2013. évi V' törvény 6:155.$ szerĺnti

mértékű, és a késede|em ĺdőtartamához igazodó késede|mi kamatot továbbá kö|tségátalányt fizet.

21. A te|jesítésĺgazo|ás - me|y a szám|a (szám|ák) köte|ező me||ék|ete . a|áírására a műszaki e||enőr jogosult.
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22' Fe|ek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jeIen szerződésnek mindenben

megfe|e|ő számla Megrende|ő á|taIi kézhezvéte|e ke|etkeztet.

3. Szerződési biztosítékok, a szerzi5dés megerősítése

1. Vá||a|kozó amennyiben o|yan okból, amiért fe|e|ős, a jelen szerződésben meghatározott bárme|y

teljesítési határidőt nem tartja be (késede|em), késedelmĺ kotbért fizet. A késede|mĺ kotbér mértéke a
nettó vá||a|kozői díj o,4o/o-ô naptári naponta, minden megkezdett naptári napra. A 30 napot megha|adó

késede|em esetén Megrende|ő jogosu|t a szerződést azonna|i hatá|lya| fe|mondani/e|á|lni, me|y okán

Vá||aIkozó a meghiúsu|ási kötbérfizetésre |esz köte|ezett'

2, Amennyiben olyan okbó|, amĺélt Vállalkozó fe|e|ős a szerződés teljesedésbe menése meghiúsu|, köteles

a VálIa|kozó Megrende|ő fe|é a nettó vál|a|kozói díj 

-%-nak 

megfe|elő meghiúsulási kötbért megfizetnĺ.

3. A Megrende|ő az eset|eges kötbér igényét írásbeli fe|szó|ítás ritián érvényesíti, me|ynek a Vá||aIkozó

köte|es B naptári napon belü| maradéktalanul e|eget tenni. Amennyiben a Vá||alkozó a fenti irat
kézhezvételét követő 3 munkanapon be|Ü| magát érdemi indoko|ássa| és azt a|átámasztó bizonyítékokkal
nem menti ki, akkor a kötbér e|ismertnek tekintendő. A Kbt-ben (135.5 (6) bek.) fogla|t beszámítási

fe|téte|ek te|jesü|ésekor a kötbér a vá|laIkozói számlába beszámítható.

4' Megrende|ő érvényesítheti a kötbéren fe|Ü|i kárát is.

5. Vá||aIkozó a szerződés hibát|an te|jesítésének biztosítására vaIamennyi beépített dolog i||. e|végzett

munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvéte|tő| számított ''..'............. hónap jótállást vá||a|. Vá||alkozó
jótá|lási kötelezettsége - az érintett hibávaI kapcsoIatban - megszűnik, ha a hiba a te|jesítést kovetően

keletkezett, különösen :

- rende|tetése|lenes vagy szakszerűt|en használat

- szándékos rongá|ás vagy erőszakos behatás,

- e|emi csapás,

- szakszerűtlen szere|ő vagy javító je||e9ű beavatkozás,

- a szÜkséges karbantartás hiánya

miatt következett be.

6. Vá||alkozó a jótá||ási köte|ezettsége aIatt a hiba bejeIentésétő| számított 5 munkanapon be|Ül köte|es a

javítást e|kezdenĺ és megfe|elő személyi á||ománnyaI annak befejezéséĺg fo|yamatosan munkát végezni.

A hiba kijavításának végső határideje a beje|entést követő 20 nap. Amennyĺben techno|ógiai|ag a fenti

idő nem taftható a műszakĺ e||enőr á|ta| meghatározott időtartam az irányadó.

7, A rende|tetésszerű haszná|atot akadá|yozó hibák esetén a fentiek azza| a|ka|mazandőak, hogy a

Vál|a|kozó a beje|entést követő 24 őrán be|Ü| köteles a hiba kĺjavítását megkezdeni.

8' Vá|la|kozó köte|es megtéríteni azon p|uszkö|tségeket, ame|yek a hibás te|jesítés okán a Megrendelőnél

ke|etkeztek (kĹiIonösen ĺdőĺeges áthe|yezés ko|tségei, stb.).

9. A jótá|lási köte|ezettség nem érinti a Megrendelőt megi||ető ke||ékszavatossági ĺ||. kÜlön jogszabá|yban

rogzített eset|eges köteIező jótá|lásĺ jogokat, és azok érvényesíthetőségét.

10. Vá|laIkozó teljes kártérítési köteIezettséget vá||al je|en szerződéssel kapcsoIatosan a neki feIróható

károkért, fÜgget|enÜ| attó|, hogy az a Megrende|őre vagy harmadik személyekre háram|ik' Harmadik

szemé|yekre háramló kár esetén a Vá||aĺkozó köte|es azerrő| va|ó tudomásszerzést kovető 3 munkanapon

be|ü| a Megrendelőt te|jes körűen mentesíteni a káľtérítési igények a|ól, ĺ|letve amennyiben Megrende|ő

a kártérítési igényt teljesítette, köte|es a fenti határidőben a Megrendelő á|ta| te|jesített összegeket

megtéríteni'
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11. Amennyiben a Vá||a|kozó teljesítésével kapcso|atban Megrende|ő e|len per indu|, Vá|la|kozó - amennyiben

erre jogi |ehetőség van - Megrende|ő olda|án köteles a perbe be|épni és minden intézkedést megtenni

Megrende|ő pernyertessége érdekében, Vagy amennyiben ez nem Iehetséges a Megrendelő

pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén az e|őző pont

4. Teljesítési határidő

1. Szerződő fe|ek je|en szerződés Vá|lalkozó á|tall teljesítési határidőket az alábbiak szerint á||apítják meg:

a. Aszerzí5déskötéstől számított 25o naptári nap áll rendelkezésre a Pitypang óvoda
új épĺi|etét megépítésére, valamint a zajvédő falon belüli környezet rendezésére.

b. Ezt követően kerül soľ a Megrendelő á|tal a jogerős haszná|atbavételi engedéIy
megszeľzéséľe, melyben a VáIla!kozó köteles egyůittmíĺködni.

c. A használatba vételi engedély jogerőľe emelkedésétől számított 13o naptáľi nap
áll Válla|kozó rendelkezésre a régi épület bontási munkálataiľa és a további
ktiľnyezetľendezési m unkálatokra.

2. Fenti határidők kötbérterhes határidők.

3. A teljesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvéte|i e|járás |egfe|jebb 20 napos időtartama

be|eszámít, tehát Vá||aIkozó a fentĺek szerint köte|es a munkavégzést szervezni.

4. Minden, a szerződés te|jesítését akadá|yozó, e| nem hárítható ku|ső körÜ|mény (vis maior) a befejezési

határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármi|yen munkaszervezési (több munkavá|laló

aIkalmazása, munkaszervezés megvá|toztatása, stb.) e|járássaI megoIdható |ett vo|na a határidő

betartása. A határidő módosu|ásához az ok (és annak fenná||ásának időtartama) építési nap|óba va|ó

bejegyzése és a Megrende|ő műszaki e||enőrének jóváhagyása szükséges. Vá||a|kozó kijelenti, hogy a

rende|kezésére á||ó te|jesítési időszak - figyeIembe véve az évszakokkaI kapcsoIatban feĺmerĹilő

munkavégzést á|ta|ában akadályozó korü|ményeket is - e|égséges a szerződés határidőben történő hiány

és hibamentes teljesítésére.

Nem eredményezi a te|jesítési határidő módosu|ását az e|hárítható, i||etve a Vá||a|kozó á|ta| kel|ő

gondosságga| e|őre |átható okok miatt bekövetkezett késede|em'

Vá|laIkozó kije|enti, hogy tisztában Van azza|, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező fe|építmény

közcé|okat szo|gá|, így fentĺ határidőben és tarta|omma|, va|amint minőségben va|ó átadása a Megrende|ő

kÜ|onösen fontos érdeke.

Vá|laIkozó a szerződéskötést követő 7. munkanapig rész|etes organizációs tervet köte|es készíteni.

5' A munkateľÜ|et átadása, munkavégzés

A munkaterÜ|etet Megrendelő a szerződéskotést követő 20

biľtokába.

Vá||aIkozó a kiviteĺezés során a 79L/2oo9. (iX.15') Korm'

kapcsoIatos köte|ezettségeit e||átni.

naptári napon be|Ül adja a Vá||aIkozó

r. szerinti köteĺes az építési naplóvaI

Fe|ek megáĺ|apítják, hogy a munkaterület átadás-átvéte|e vonatkozásában a munkaterÜ|et megfe|e|ő, ha

az anYag, i||. eszközök odaszá||ítása mego|dható, és a munka megkezdhető.

A Vá||a|kozó energĺaigényét saját maga köte|es biztosítani, arra Megrende|ő nem köte|es. Amennyĺben

bárme|y energiaigényt a Megrende|ő közuzemi szerződése a|apján e|égíti ki a Vá||a|koző, akkor köte|es

|egkésőbb az átadás-átvételi e|járás |ezárásáig a Megrende|ő fe|é ennek kö|tségét megfizetni, me|ynek

a|apja a Megrendelő á|ta| a kozüzemi szo|gá|tatónak, energiakereskedőnek fĺzetett egységár.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.
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5' A munkatert]|et átadását követően a szemé|y-, Vagyon-, és munkabiztonságró|, a kornyezetvéde|mi
szabá|yok betartásáró| a Vá||aIkozó köte|es gondoskodni. VálIalkozó feIeI a Megrende|ő, i||. harmadik

szemé|yek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, é|etében, testi épségében il|. egészségében a neki

feIróható módon ke|etkezett hiányokért, ill. károsodásokért.

6' Vá||aIkozó köte|es az építkezés (kivite|ezés) tűzvédelmi fe|adatainak e|látására.

7, Vá||aIkozó köteIes a tény|eges munkavégzéssel érintett munkaterü|etet megfeIe|ően eIkeríteni. FeIel

mindazon károkért, ame|y ezen kotelezettségeinek e|mu|asztásábóĺ, Vagy nem megfe|e|ő te|jesítésébő|

adódott.

8' Fe|ek megá|lapodnak, hogy Vál|alkozó fokozott zajjal, és porképződéssel járó munkák esetén az óvoda

Üzemszerű működését biztosítja, ezért óvodai időben 13:00-15:00 kozött; továbbá egyebekben este

20:00 óra és regge| 7:00. óra között) i|yen munkát nem végezhet. Nem munkanapnak minősÜ|ő napokon

munka csak a Mégrende|őnek/műszaki e|lenőrnek e|őzetesen beje|entve történhet azza|.

9. Vál|a|kozó köte|es az általa haszná|t kozutakat a |ehu||ott anyagtó|, il|. az á|ta|a a közútra fe|hordott

szen nyeződéstő| haIadéktaIa nu I mentesíten i, megtisztíta n i.

10. Ha a beruházás tárgya körül más oná||ó ingatlanok/fe|építmények Vannak, Vá||aIkozó köte|es azok
továbbá minden esetben a beruházás tárgyának á||apotát a munka megkezdése e|őtt dokumentá|ni,

kivéve ha o|yan munkák a je|en szerződés tárgyai, ame|yek je||egÜkné| fogva nem eredményezhetnek

azokon, i||etve magán a beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a Vál|a|kozó tevékenysége miatti
igény merÜl fe| akár Megrende|ő , akár harmadik szemé|y o|daĺáró|, Vá||a|kozó kote|ezettsége annak
igazo|ása, hogy az igény a|apjául szo|gáló á||apot, vagy annak oka a munkakezdéskor fenná||t-e?

11. Vá||alkozó koteles a munkaterü|et folyamatosan - az építésĺfolyamat je||egének megfe|e|ően - rendezett

á||apotban tartani.

L2' Vá||a|koző köteIes a jogszabá|yban fogIa|t tájékozató tábIa eIhe|yezésére és fo|yamatosan, a

jogszabályban előírt taľtaIom maI va|ó |áthatóságának biztosítására'

13. Váĺ|aIkozó köteles a ke|etkezett hu||adékot a jogszabá|yoknak megfeIe|ően gyűjtenĺ, és hivataIos

hu||adék|erakó-he|yre szá||ítani, va|amint ezt a Megrendelő fe|é megfele|ően igazo|ni.

14. Megrend e|ő rögzíti, hogy a bontás során fe|eslegessé vá|t haszná|t építőanyag tu|ajdonjogáró| - tekintette|

azok avu|tságára és érték né|kÜ|iségére - a Vá||alkoző javára elIenérték né|kü| ĺemond, aki köteIes azt

saját kö|tségén elszál|ítani a he|yszínrő| |egkésőbb a műszaki átadás-átvéte| megkezdéséig.

15. Az e|takarásra kerÜ|ő munkarészek eltakarása e|őtt a műszakĺ e||enőrt közvet|enÜ|, i||. az építési nap|ón

keresztÜ| megfe|e|ő időben (éńve ez alatt a |egalább 3 napot) értesítenie ke|l a Vá||a|kozónak. Ennek

elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fe| az eltakaft munkarészeket, me|ynek

kö|tségei a Vá||aIkozót terheIik.

16. VállaIkozó köte|es a Megrende|ő utasításait betartani azza|, hogy az utasítási jog gyakorlására a Ptk.

szabá|yai irányadóak. A Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő célszerűt|en vagy

szakszerűt|en utasítást ad, a Vá||a|kozó köte|es őt erre figye|meztetni' Ha a Megrende|ő a figye|meztetés

e||enére utasítását fenntartja, a Vá||aIkozó a szerződéstő| e|áIIhat Vagy a fe|adatot a Megrende|ő utasításai

szerĺnt. a Megrende|ő kockázatára el|áthatja. A Vá|laIkozó köte|es megtagadni az utasítás te|jesítését, ha

annak végrehajtása jogszabá|y Vagy hatósági határozat megséftéséhez vezetne, vagY veszé|yeztetné

mások szemé|yét Vagy Vagyonát. R felmondásĺ vagy e|á||ásijog csak akkor gyakorolható, ha más módon

a szerződésszerű te|jesítés nem bĺztosítható.

17' Fe|ek rögzítik, hogy amennyiben bármi|yen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szÜkséges a te|jesítéshez,

annak beszerzése a fentĺ te|jesítési határidőn be|Ü| a Vá||a|kozó fe|adata és kö|tsége, kivéve ha azt
jogszabá|y Vagy a műszaki |eírás a Megrende|ő fe|adatává nem teszi'

,4
,. Á1.* 

F-.-'n.łĺlÍ t
Y- lra
lY



18. Vál|aIkozó kote|es együttműkodni az érdekelt szervekke|, közszo|gá|tatókka|.

19. A Vá||a|koző a beépítésre kerÜlő anyagokról vagy termékekrő| CE vagy azza| egyenértékű hazai Minősítő

Intézet á|taI kiadott minőségi tanrisítványt köteles adnĺ. Ezt a tanrjsítványt a beépítés e|őtt a műszaki

e||enőrnek át ke|| adni' Amennyĺben a felhaszná|andó anyagokró| és termékekrő| a harmadik szemé|y

gyártó a Vá||aIkozónak i|yen tanúsítványt nem ál|ít ki, úgy a Vál|aIkozó a beépíthetőségre vonatkozó

aIkaImasságról köte|es írásban nyĺ|atkozni.

20. A VálIa|koző az őt terhelő jótá|lási, ke||ékszavatossági (kötelező aIkaImassági) időn be|Üli bármi|yen
jogcímen történő jogutód né|kÜ|i megszűnése esetére e szerződésse| engedményezi az a|vá||a|kozóit

(kozreműködőĺt) a tárgyi beruházássaI kapcsoIatban terhe|ő jótá||ás, ke||ékszavatosság aIapján

érvényesíthető összes jogokat. Az átszál|ás napja a jogutód né|küli megszűnés napja. Ezen igények

érvényesíthetősége érdekében a Vá|la|kozó a szerződés során (de legkésőbb a te|jesítésig) kote|es

igénybevett a|vá||a|kozóinak cégnevét és székhe|yét, adószámát Megrende|őnek megadni. Úgyszintén

köte|es a Vá||a|kozó a szerződés te|jesítése során az a|vál|a|kozói vá|tozásokat a Megrendelőnek írásban

tudomására hozni' Az e|őzőekrő| Vá||aIkozó köte|es a|vá||aIkozóját írásban értesítenĺ.

21. Amennyiben a szerződés bármi|yen okbó| te|jesítés előtt megszűnne, úgy a Vá||a|kozó ha|adékta|anul 3

napon be|Ü| köteIes a megszűnés napjái9 végzett munkákat feImérni, és a munkaterÜ|etet a

Meg rende|őnek visszaadnĺ.

22' A szerződés te|jesítése során, az bármi|yen á||ványon, segédéptj|eten, közterÜ|eten, vagy oda kinyú|ó, a

Vá||aIkozó á|tal |étesített ideiglenes építményen, bármi|yen ideigIenes az építkezéshez kapcso|ódó

szerkezeten a Vá||aIkozó csak akkor he|yezhet e| rek|ám cé|ját szo|gá|ó tárgyat, fe|iratot, vagy táblát, ha

ehhez a Megrende|ő kÜ|ön írásban hozzájáru|t. Az ezen előírás megszegésééft a Vá||a|kozót kártérítési

feIe|ősség terheli'

23. Fe|ek rögzítik, hogy az új épü|et felépítése és a kapcsolódó tereprendezési munkákat követően a

Megrende|ő ideig|enes je||egge| átveszĺ az építményt és a használatbavéte|i engedé|y megszerzését

követően azt óvodaként használja. Vá||aIkozónak az ideig|enes átvéte|t követően gépeit, berendezéseit,

anyagait vagy eI ke|| szál|ítania, vagy o|ya módon keIl deponá|nia a munkaterÜ|eten, hogy az a fentieket

ne veszé|yeztesse vagy akadá|yozza. Je|en fejezetben fog|a|t kötelezettségeket azon időszak a|att is el

ke|ĺ |átnia a Vá||a|kozónak, amíg - a haszná|atbavételi engedé|y megszerzéséig - tény|egesen nem végez

munkát'

24. A jogerős használatbavéte|i engedély megszerzését köVetően a Vá||a|kozó ha|adékta|anu| megkezdi a

további munká|atok e||átását a fentiek megfeIe|ő aIkaImazásával. FeIek rogzítik, hogy ezen idő aIatt ĺs

óvodaként Üzeme| a felépített fe|építmény.

25. A Vá|la|kozó te|jesítésre vonatkozó fentebb rész|etezett szabá|yok bárme|yikének megsértése sú|yos

szerződésszegésnek m i nősÜ l'

1.

8. Kapcsolattartás, jognyilatkozattéte|' titoktartási szabá|yok

Fe|ek kije|entik, hogy minden o|yan adatot, tényt, információt meĺy jelen szerződés keretein be|tjla másik

fé||eI kapcsoIatban a tudomásukra jut, titokként kezeInek, kĺvéve me|ynek nyi|vánosságra hozata|át

jogszabá|y előírja.

Vállalkozó a tevékenysége során a tudomására jutott valamennyĺ a Megrende|ő adatbázisában szerep|ő

harmadik szemé|yre, ügy|etre vonatkozó adatot köte|es titokként kezeĺni.

2.



3. Vá||a|kozó köteles mentesíteni a Megrende|őt a fentiek miatt a harmadik személyek á|tal a Megrende|őve|

szemben érvényesített va|amennyi kár, il|. igény vonatkozásában. Erre nézve a 3' fejezet vonatkozó

pontjainak rendelkezési megfele|ően irányadók.

4. A titoktartási köte|ezettség megszegésébő| eredő kárért az ezért fe|e|ős fé| kártérítési kötelezettségge|

tarozik. E körben a Megrende|őt ért kár vonatkozásában a 3. fejezet vonatkozó szabályai megfe|elően

alkalmazandóak.

5. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavá||a|óikra, vaIameIy po|gárĺ jogi szerződés aIapján

munkavégzésre irányuló jogviszonY, vagY más jogviszony a|apján a fé||el kapcso|atban |évő egyéb

szemé|yekre, közreműködőikre is. Ezen szemé|yek magatartásáért a titoktartási köteIezettség

viszony|atában az érintett Fé|, mint saját magatartásáért fe|e|.

6. A szerződő Fe|ek tudomásu| veszik, hogy a vonatkozó jogszabá|yok és megá||apodások szerinti i||etékes

e||enőrző szervezetek feladat- és hatáskörÜknek megfe|elően je|en szerződés alapjáuI szo|gá|ő

kozbeszerzési e|járást és je|en szerződés te|jesítését e|lenőrizhetik, részÜkre a jogszabá|y szerĺnti

információ megadása üzleti titokra va|ó hivatkozássaI nem tagadható meg.

7. Az i||etékes e||enőrző szervezetek e||enőrzése, he|yszíni vizsgá|ata esetén Vá||aIkozó kote|es minden

segítséget Megrende|ő részére megadni, a he|yszínĺ vizsgá|aton je|en lenni az e||enőrzés hatékonysága és

Meg rende|ő kote| ezettségei nek megfele|ő te|jesítése é rdekébe n.

8. Fe|ek kifejezetten rogzitik, hogy tudomásuk van arró|, hogy Megrende|ő köte|es a Kozbeszerzési

Hatóságnak beje|enteni, ha

a. VállaIkozó szerződéses köte|ezettségét sú|yosan megszegte és ez a szerződés

fe|mondásához vagy e|á||áshoz, káftérítés követe|éséhez Vagy a szerződés a|apján

aIkaImazható egyéb jogkovetkezmény érvényesítéséhez vezetett, va|amint ha Vá||a|kozó

o|yan magatartásával, ame|yért feIe|ős, részben vagy egészb en a szerződés Iehetet|enülését

okozta. A bejelentésnek tartaImaznia kelI a szerződésszegés |eírását, az annak a|apján

aIkalmazott jogkövetkezményt, va|amint hogy a szerződő fé| a szerződésszegést e|ĺsmerte-

e, vagY sor kerÜlt-e arra vonatkozóan perindításra'

b. Vá||aIkozó szerződéses köte|ezettségének jogerős bírósá9i határozatban megá|lapított

megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, |ényeges je||emzőit, be|eértve azt

is, ha a szerződésszegés a szerződés fe|mondásához vagy a szerződéstő| va|ó e|álláshoz,

kártérítés követe|éséhez Vagy a szerződés aIapján aIkaImazható egyéb szankció

érvényesítéséhez vezetett, vaIamint VálIaIkozó szerz,ődő fé| olyan magatartásával, ameĺyéft

fele|ős, (részben vagy egészben) a szerződés |ehetetlenÜ|ését okozta'

9, Felek fenti körben megá||apodnak abban, hogy Vál|a|kozó nem jogosu|t a fenti adatok átadása miatt a

Megrende|őve| szemben semmifé|e igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bárme|y átadott

tény, vagy körÜ|mény utóbb nem bizonyuIna va|ósnak, kivéve ha ezze| a Megrendelőnek az adatok

átadásának pi||anatában tényszerűen tisztában keIlett Iennie (nem tartozik ide a hibás jogszabá|y-

éfte|mezésből vagy téves tényá||ás-éfte|mezésbő| származő körÜ|mény, kivéve ha az a Megrende|őnek

feĺróhatóan következett be).

10. JeIen szerződéssel kapcsoIatban joghatályos nyiIatkozattételre jogosu|t személyek az a|ábbiak, akik
jognyiĺatkozataikat kizáró|ag írásban, az átvéte| idejét igazoĺó módon tehetĺk meg érvényesen' Fe|ek ez

a|att éftik a te|efax iIl. az e-mai| Üzenetek váltását, ha annak átvéte|e igazo|ható, vaIamint az építési

naplóba az arra jogosu|t á|taI tett bejegyzést is:

Megrende|ő részérő|:
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Telefon: , Fax:

Vá||aIkozó részérő|:

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

11. A Megrende|ő a L97/20o9' (IX.15.) Korm. r. 16.$ (1) b) pontja a|apján a te|jesítést műszaki e||enőr

igénybevételéve| e||enőrzi. A műszaki e|ĺenőr adatai:

a. Cégnév:

b' Székhely:

c. eljáró műszakĺ el|enőr neve, e|érhetőségę:

d. nyilvántartási azonosító:

12. A műszaki e||enőr a Megrende|ő képviseletében jár e|, de a szerződés módosítására, hatá|yának

megszűntetésére nem jogosu|t.

13' Szerződő fe|ek jelen szerződés te|jesítése során köte|esek együttműkodni'

14. Megrendeĺő és Vá||a|kozó egymás írásbe|i megkereséseire azok kézhezvéte|étő| számítva 2 munkanapon

be|Ü| írásban érdemi nyiIatkozatot köteĺesek tenni.

15. Megrende|ő képviselője jogosu|t a kivite|ezés során bármikor a munka á||ását e||enőrizni, és ezek

eredményérő| az e.építési nap|óba bejegyzéseket eszkozölni.

16. Fe|ek kifejezetten rögzítik, hogy a Vá||alkozót nem mentesíti a hibás teljesítés jogkovetkezménye a|ó|, ha

a Megrendelő el|enőrzési kötelezettségét nem, Vagy nem megfe|e|ően te|jesítette'

9. A szerződés teljesítéséve| kapcsolatos átadás.áwételi eljárás

1. Felek rögzítik, hogy az e|készÜ|t ú1 fe|építményt és a kapcsolódó tereprendezési munkákat a Megrende|ő

e|készÜ|tÜk esetén ideiglenes je||egge| átveszi azza|, hogy a vége|eges átadás-átvéte|re valamennyi

építési, bontási, stb' munká|at e|készÜ|tekor kerÜl sor.

2. Az a|ábbiakat mindkét átadás-átvéte|i e|járásra megfe|e|ően ke|| a|ka|mazni azza|, hogy:

a' az ideig|enes átvéte||el a kárveszé|yvise|és nem szá|l át,

b. az ideiglenes átvéte|t követően a Vá|lalkozó nem fele| a Megrende|ő i||' az á|ta|a az új

építménybe beengedett szemé|yek á|taI okozott károkért,

c' Vá||alkozó az ideigIenes átadás-átvéte|t követően koteles a Megrende|ő zavartaIan

birtoklását biztosítani az új építmény és azon terÜ|etrész vonatkozásában, ame|y annak

óvodai hasznosításához szÜkséges. Ennek megsértése sú|yos szerződésszegésnek minősÜ|'

d. A jótál|ás kezdete a vég|eges átadás-átvétel napja.

Az átadás-átvéte|i e|járás megkezdésérő| Vá||a|kozó Megrende|őt köte|es készreje|entés formájában

írásban, a hatá|yos jogszabályi rendelkezéseknek megfe|elően értesíteni. Megrendelő köte|es az átadás-

átvéte|i e|járást B munkanapon belü| megkezdeni, és a Kbt. 135.s (2) bek. szerint |efolytatni, az ott

meg hatá rozott jog következmények terhe me| |ett.

Az e|járáson a fe|ek képvise|ői megvizsgá|ják a te|jesítést, jegyzőkönyvet vesznek fe|, me|yben felvezetik

az esetleges hibák és hiányok |istáját. A Vá||a|kozó koteles a jegyzőkönyvbe nyi|atkozni a hibák

kĺjavításának határnapjáró|, me|y nem ha|adhatja meg összességében a(z) 10 munkanapot.

Az átvéteI fe|téteIe kÜ|önosen 4 p|d, átadás-átvéte|i (megvalósuIási) dokumentáció átadása

Megrende|őnek papír aIapon és digitális formába, me|y kÜ|onösen a kovetkezőket taľtaImazzaI

amennyiben az a tárgyi beruházás vonatkozásában reIeváns:

ĺ. kiviteIezői nyilatkozatot,

?
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ii. megva|ósulási terveket,

iii' fe|e|ős műszaki vezetői nyilatkozatot,

V. nyomonkövetési napló o|da|ait,

V. beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványait,

Ji : :ľ:::iľ'"J.1::ä:äľjffi::ľ" 
.,

6. Az ideiglenes átadás-átvéteIkor tehát a Vá||aIkozó köteIes átadni minden olyan iratot, iIletve megtenni

minden o|yan nyilatkozatot, me|y a jogszabá|yok szerint szÜkséges ahhoz, hogy a haszná|atbavéte|ĺ

engedé|yt a Megrende|ő megkapja' A haszná|atl.lavéľeIi engerté|yeztetési e|járás meginrlítása a
Megrende|ő fe|adata azza|, hogy Vá||aIkozó kote|es ezen e|járásban közreműködni, és az átadni

eImuIasztott iratokat, vagy megtenni eImulasztott jognyiIatkozatokat azerre szó|ó feĺhívás kézhezvéte|ét

követő 3 munkanapon be|ü| a Megrende|őnek átadni' Fe|ek kĺfejezetten rögzitik, hogy a fentiek

bárme|yikének e|maradásábó|, Vagy nem szerződés i|l. jogszabá|yszerű te|jesítésből eredő va|amennyi

kár a Vá||aIkozót terheli.

7 ' Az átadás-átvéte|i e|járás |ezárásáig a Vá||aIkozó köteles a gépeit. anyagait, a ke|etkezett hu||adékot

továbbá a fe|vonulási épÜ|eteket és fe|szere|éseit te|jes körűen e|szá||ítani. Ennek megtörĽénte a vég|eges

átvéteI feltétele.

8. Az átadás-átvéteIi e|járáson a Vá||aIkozó átaoja a jótá||ási jegyeket, fentiek szerinti tafta|omma| 4 p|d-

ban a megva|ósulási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetek, berendezési és fe|szere|ési

tárgyak haszná|ati és karbantartási utasításait, va|amint je|en szerződésben és jogszabá|yban rögzített

egyéb iratokat, stb' Ennek hiányta|an teljesítése a szerződésszerű te|jesítés fe|téte|e.

9. A fentĺek aIapján eIvé9zett hiánypót|ásokró| i||. javításokró| a Vá|laIkozó írásban tájékoztatja a
Megrende|őt, aki a tárgyi munkát - megfe|előség esetén - átveszĺ. Ez a te|jesítés esetére vonatkozó

birtokbavétel napja.

10. Felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrende|ő csak hiány-, és hibamentes te|jesítést vesz át.

11. A Vál|a|koző az utófelü|vizsgá|ati eljárásban köte|es kozreműködni. Az utófelÜ|vizsgá|atot a Megrende|ő

hívja ossze a te|jesítést követő 12 havonta, a jótá||ási idő lejártáig, az adott időszak |ete|tét mege|őző

időpontra' Az utófe|Ü|vizsgálati e|járásban a FeIek a te|jesítés szerződésszerűségét és a hibás/hiányos

teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat vizsgá|ják és jegyzőkönyvben rögzítik. VálIaIkozó a

jegyzőkönyvben nyiIatkozik a hibák kijavításának határidejérő|, mely osszességében nem Iehet több, mint

10 nao.

1o. Szerzői jogi rende|kezések

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a jelen szerződés a|apján a Vá||a|kozó á|ta| készítendő, szerzői jogi

védeIem aIatt ál|ó aIkotások vonatkozásában a Megrende|ő a részére történő átadássaI te|jes,

átruházható, és korlátozásmentes (térben, időben, fe|haszná|ási módban) fe|haszná|ásĺ jogot szerez. A
fe|haszná|ási jog e||enértékét a vá||aIkozói díj tartaImazza.

Fe|ek rögzítik, hogy a Megrende|ő által átadoťt terveket, adott esetben egyéb a szerzői jog áltaI védett

dokumentumokat Vá||alkoző kizárő|ag csak a jeIen szerződés te|jesítéséhez haszná|hatja fel, egyebekben

azon semmifé|e fe|haszná|ási jogot nem szerez' Ennek megsértésébő| eredő va|amennyi hátrányos
jogkövetkezmény a Vá||aIkozót terhe|i. A je|en szerződés korében történő fe|haszná|ás után Vá||alkozónak

a Megrende|ő fe|é nem ke|l el|enértéket megfizetnie.

1.
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3. Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy a megrendelő a rende|kezés jogát je|en szerződéssel kikoti, így a
válIalkozó a sze||emi alkotást csak saját beIső tevékenységéhez haszná|hatja fe|, nyiIvánosságra nem

hozhatja, harmadik személ|ye| nem közö|heti; i|yen esetben a sze|lemi alkotássaI a megrende|ő szabadon

rendeIkezĺk'

' lL. A szerződés megszíĺnése, megszíintetése és kapcsolódó szabályok
'l

1. A szerződés te|jesítés e|őtti megszűntetésére a Ptk. válIaIkozási (i||. kivitelezési) szerződésre vonatkozó

; szabá|yai irányadók az alábbiak figye|embevéte|éve|:
|. 2. A sére|met szenvedett fé| jogosult e|á|lni a szerződéstől iIl' azt fe|mondani másik fé| szerződésszegése
:

l esetén, ha nem á|I érdekében a teljesítés. A je|en szerződésben sú|yos szerződésszegésként megje|o|t

bárme|y magatartás vagy muIasztás tanúsítása az érdekmú|ás bekövetkezését önmagában megaIapozza'

i 3. Sú|yos szerződésszegésnek minősÜl Vál|a|kozó részérő| kÜlonösen

: a' Vá||a|kozó a te|jesítéssel kapcsolatos bárme|y köte|ezettségét akként szegi meg, hogy az e|őírt

minőségben, va9Y határidőre va|ó teljesítés nem va|ószín,ű,

b. Vá|la|kozó a|apos ok né|kü| munkavégzést fe|fÜggeszti (|ega|ább 3 napra),

c. a Vá|lalkozó e||en az i|letékes bíróság jogerős végzése a|apján felszámo|ási e|járás indu|; vagy

d. Vál|a|kozó a fe|vett előleget nem tárgyi beruházás megva|ósítására fordítja egészben vagy

részben,

. e. a Vá||a|kozó vége|számo|ás iránti kére|me (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a

cégbíróságnál benyújtásra kerÜlt; vagy

t. a Vá||aIkozóvaI szemben az ilIetékes cégbíróság e|őtt megszűntetési, tör|ési e|járás indu|, vagy
,, 9 

iJili:::l "1J"uJ.,:",.:::"'o"n 

megje|ö|t bárme|y te|jesítési határidőt 30 napot

h. Vál|a|kozó a Szerződésben fog|aĺt bárme|y egyéb köte|ezettségének nem tesz e|eget, és

emĺatt a Szerződés fe|jogosítja a Megrende|őt a fe|mondásra vagy az elá||ásra, vagy

i. Vá||alkoző kornyezetvéde|mi, hu||adékelszál|ítási koteIezettségét megszegi,
j. az e|őírt fe|e|ősségbiztosítás - annak je|en szerződésben fog|a|t hatá|ya a|att - bárme|y okbó|

megszűnĺk, és a megszűnés napját követő 3 banki napon be|Ü| Iegalább azonos tarta|omma|

újabb az e|őírásoknak megfe|e|ő biztosításijogviszony nem á|| fenn azza|, hogy ez csak akkor

elfogadható, ha egyebekben az új biztosítás hatályba|épése előtt keletkezett károkra is

biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetőség,

k' amennyiben bárme|y a Kbt. á|taI e|őírt köte|ezettségét - kivéve ha ahhoz más

jogkövetkezménytfűz a Kbt. vagy más kógens jogszabá|y - a Vá||aIkozó megszegi, kÜ|önösen

a Kbt. 136.5 (1) bek. a) vagy b) pontjának, 13B'5 (1) bek. a) pontjának iIl. (5) bekezdésének

megsértése esetén.

|. jogszabá|yon vagy je|en szerződésen a|apu|ó titoktaftási köte|ezettségét megszegi,

; m. Jogszabá|yon alapu|ó egyéb felmondási vagy e|á||ási okok fenná|lnak,

l n. Vá||alkozó a te|jesítés során hamĺs adatot szo|gáltat,

|' a|vá||a|kozót jogosulatlanu| vesz igénybe,

.' P. fog|a|koztatásra vonatkozó szabá|yokat megsértĺ'

. 4, A Vá|ĺaĺkozónak ilyen esetben csak a már e|végzett munkák e|számo|ására lehet ĺgénye.

5. Szerződésszegés esetén bárme|y fé| köteles fenti jogának gyakor|ása e|őtt a másik, szerződésszegő fé|.: 
figyeĺmét írásban fe|hívni aszerződésszegés megszüntetésére, megfe|e|ő, |ega|ább 3 munkanapos (fizetés
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teljesítésénél 15 napos) határidő me|lett' Az azonna|i hatályú fe|mondást tarta|mazó nyi|atkozatban

hivatkozni kelI a sú|yos szerződésszegés tényére, és meg ke|| jeIoIni a sú|yos szerződésszegés

megá||apításának a|apjáuI szoIgá|ó tényt, körÜlményt. Nem ke|| je|en pontot alkaImazni akkor, ha a

szerződésszegés jel|ege miatt (p|.: e|mulasztott szigorú határidő) nem |ehetséges.

Megrende|ő jogosu|t és egyben köte|es a szerződést fe|mondani - ha szÜkséges o|yan határidőve|, ame|y

ĺehetővé teszi, hogy a szerződésse| érintett fe|adata el|átásáró| gondoskodni tudjon - ha

a. Vál|a|kozóban közveteťten Vagy közvet|entjl 2So/o-ot megha|adó tulajdoni részesedést szerez

va|ame|y o|yan jogi személy Vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, ame|y

tekintetébenfenná||a Kbt' 62' $ (1) bekezrJés k) pont kh) a|ponľjáhan meghatározott fe|téte|;

b' Vá||a|kozó közvetetten vagy közvet|enÜ| 25olo-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést szerez

valame|y o|yan jogi személyben vagy szemé|yes joga szerint jogképes szervezetben, ame|y

tekintetében fennál| a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel'

c. Ennek érdekében a szerződés te|jesítésének te|jes ĺdőtartama a|att Vá||alkozó tulajdonosi

szerkezetét Megrende|ő számára megismerhetővé teszi és a 143. $ (3) bekezdése szerinti

ü gy|etekrő| Meg rende|őt ha| adékta |a nu | é rtesíti.

Megrende|ő a szerződést fe|mondhatja ha:

a. fe|tétĺenÜ| szükséges aszerződés o|yan |ényeges módosítása, ame|y esetében a Kbt. 141' s
a|apján új közbeszerzési e|járást ke|| ĺefo|ytatni;

b' Vá||alkozó nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban fog|a|tak betartását, vagY az Vá||aIkozó

szemé|yében érvényesen o|yan jogutód|ás következett be, ame|y nem fe|e| meg a Kbt. 139.

$-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMsZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt

köte|ezettségszegési eljárás indu|t vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 25B. cikke

a|apján indított e|járásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő va|ame|y

kote|ezettség tekintetében köte|ezettségszegés toftént, és a bíróság álta| megá||apított

jogsértés miatt a szerződés nem semmis'

B. A Vá|lalkozó jogosu|t je|en Szerződéstő| va|ó azonna|i hatá|yú e|á|lásra/felmondásra, ha Megrende|ő _

neki felróhatóan -
a. a munkaterÜ|et átadási köteIezettségét a következményekre történő figye|meztetés elIenére,

a fe|szólítás átvéteĺétő| számítva is 15 napot megha|adóan elmu|asztja.

b' a szám|át - feIszó|ítás e||enére - sem fizeti meg, vagy

c. egyébként Vá|laIkozó tevékenységét Iehetetlenné teszi.

9. A szerződés bárme|y jogcímen torténő megszűnése esetén a Vál|a|kozó a megszűnésig teljesített

szoIgáĺtatások elIenéftékére jogosu lt.

10. Felek rogzítik, hogy je|en szerződés bárme|y jogcímen torténő megszűnése/megszűntetése esetén a

Vá|la|kozó köteles a megszűnés napján a munkaterÜletet dokumentáltan a Megrendelő biftokába adni (a

szerz,ődés megszűnéséveI a Vá||alkozó bĺrtok|áshoz va|ó joga automatikusan megszĹínĺk). VálIaIkozó je|en

szerződés a|áírásávaI e|ismeri, hogy a fentiek okán a szerződés bármely jogcímen történő megszűnésének

napjátó| a munkaterÜlet vonatkozásában biľtok|ási joga nem á|| fenn, az a Megrende|ő jogosu|t - akár

önhata|ommal is - birtokba venni. Megrende|ő - amennyiben je|en szerződés másként nem rendelkezĺk

- biztosítja a Vál|alkozónak, hogy a munkaterÜ|eten |évő vagyontárgyaĺt (ide nem értve a beépített

vagyontárgyakat) reális időn be|Ü| a Megrende|ő képvise|őjének jelen|éte me||ett e|szá|lítsa. Vá||aIkozó a

fentiek szerinti esetekre je|en szerződés a|áírásáva| lemond va|amennyi a Megrende|őve| szemben

érvényesíthető birtokvédeIm i jogáró|.
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1'2. Egyéb rendelkezések

Je|en szerződés a|áírását közvet|entil mege|őzően Vá||aIkozó bemutatta a 322/2oI5. (X.30.) Korm. rend.

26.5-ban és az ajánlattételi fe|hívásban meghatározott fele|ősségbiztosításra vonatkozó kötvényt.

Vá||alkozó nyi|atkozza, hogy a biztosítás hatá|yát a je|en szerződés te|jesítéséig fenntaftja.

E szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Kbt., továbbá a Kbt. á|ta| engedett korben a Ptk' és a

kapcso|ódó jogszabá|yok vonatkozó rendeIkezései az irányadók.

Felek rogzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fé|fe|mondhatja, az az ok |ega|ább 45 napon

kereszttil fenná||. Vis maĺor esetén az errő| tudomást szerző fé| ha|adékta|anu| köte|es a másik fe|et

értesíteni, me|ynek e|maradásából, vagy nem megfele|ő te|jesítésébő| eredő károkéft fele|ős.

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Vá||aIkozó nem fizethet, i||etve számo|hat e| a szerződés teljesítéséve|

osszefúggésben o|yan kö|tségeket, ame|yek a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont ka)-kb) a|pontja szerinti

fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merülnek fe|, és ame|yek Vál|a|kozó adóköte|es

jövede|mének csökkentésére aIkalmasak.

a jogviták eIdontésére - hatáskörtől fÜggően - kikötik a te|jesítés he|ye szerinti Járásbíróság/

Törvényszék kizáró|agos i||etékességét.

Szerződő Fe|ek rögzítik, hogy je|en szerződés csaka Kbt. fe|téte|einek (141's) te|jesü|ése esetén, írásban

módosítható. Fe|ek rögzítik, hogy a szerződés - a|akszerű szerződésmódosítás né|kÜ| - módosuIaz alábbi

esetekben:

a. fe|ek közhĺte|es nyi|vántartásban fog|a|t adatainak módosu|ása esetén a nyi|vántartásba

bejegyzés napjáva|,

b' fe|ek kapcso|attartóira, teljesítésigazo|ó szemé|yére vonatkozó adatok módosu|ása esetén a

másik félhez tett köz|és kézhezvéte|ének napjávaI,

amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki'
Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vá||a|kozót mentesítsék

az o|yan szerződésszegés (il|etve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve

a felmondás vagy e|á|lás jogának gyakor|ását - a|ka|mazása a|ó|, ame|yért fe|e|ős (i|letve fele|ős |enne),

vagy amely arra ĺrányu|, hogy Megrendelő átvá||a|jon a Vá||alkozót terhe|ő több|etmunkaköltségeket vagy

indoko|at|anuI egyéb, a szerződés alapján a Vá||aIkozót terhe|ő kockázatokat' E körben kije|enti Vá||aIkozó

hogy a kockázatokat felmérte és azt a je|en szerződésben fog|alt e||enszo|gá|tatásban teljes körűen

érvényesítette.

Felek megá||apodnak abban, hogy amennyiben je|en szerződés bármely pontja kógens jogszabá|yba

ütközne, Vagy a közbeszerzési e|járás köte|ező érvényű dokumentumának tarta|máva| e|lentétes |enne,

akkor je|en szerződés fentieket sértő rende|kezése he|yébe - minden további jogcselekmény, így

kÜ|önösen a szerződés módosítása né|kÜ| - a megséftett köte|ező érvényĹí jogszabá|yi rende|kezés vagy

kozbeszerzési dokumentumi rende|kezés kertj|. Fentieket ke|| megfe|e|ően a|ka|maznĺ, ha va|ame|y

kógens jogszabá|y akként rende|kezik, hogy va|ame|y rende|kezése a szerződés része és azt

szövegszerűen a szerződés nem tarta|mazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).

Je|en szerződés megegyező, eredeti pé|dányban készült e|, e|vá|aszthatatlan részét képezi

(Megrende|ő pé|dányához kapcsolva) a közbeszerzési e|járás iratanyaga. A szerződés a mindkét fé|

a|áírásra és köteIezettségvá||a|ásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Váĺ|aIkozóná| cégszerű) a|áírása

esetén érvényes.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

o
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10. Je|en szerződés e|vá|aszthatatlan me||éklete - Megrende|ő iratanyagához csatolva - a közbeszeuési

e|járás iratanyaga.

11. Fe|ek rogzítik, hogy a je|en szerződés a|áírás napján |ép hatályba'

FeIek a szerződést, mint akaratukkaI mindenben megegyezőt, e|o|vasás és érteImezés után,

he|ybenhagyó|ag a|áírják.

Megrende|ő

PénzÜgyĺ e|lenjegyzés :

Vá||aIkozó

olź ,
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És EKEZDESE

1. számú melléklet

TJEGYZÉKARTALoM. Es KBT.49. Ę (2) B SZERINTI IRA
oIdalszám

Taftalomjegyzék (fedő|apot vagy fe|o|vasó|apot követően) (1' sz. me|léklet);

Fe|o|vasó|ap (f'I. ĺ f,2. sz. mel|ék|et)

Ajánlati nyi|atkozat (3lA. sz' me||ék|et) (Eredeti, arra fe|jogosított szemé|y(ek) á|ta|
a|áílt nyilatkozat nyújtható be.)

Nyi|atkozat a kapacĺtást rende|kezésre bocsátó részérő|, a kezességről (adott
esetben). (3/B. sz' me||ék|et)

I. FEJEZET: rrzÁnó oKoKKAL KAPCSoLATBAN ELőÍRT NYILATKozNÍoRr
IGAzotÁsoK

Nyilatkozat akizárő okok fenn nem á||ására vonatkozóan aján|attevő, a|vá|la|kozó és
az a|kalmasság igazo|ásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (4. sz'
mellék|et)

A Kbt. 62' 5 (1) bekezdés g)-k) és m) pontja tekintetében az aján|attevő nyilatkozata
arró|, hogy o|yan társaságnak minősü|-e, ame|yet nem jegyeznek szabályozott
tőzsdén, vagy ame|yet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az aján|attevőt nem
jegyzik szabá|yozott tőzsdén, akkor a pénzmosásró| szó|ó törvény 3. 5 r) pontja
szerint definiált va|amennyi tény|eges tu|ajdonos nevének és á||andó |akóhelyének
bemutatását taftaImazó nyi|atkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a
pénzmosásról szóló torvény 3. 5 r) pontja szerinti tényleges tu|ajdonos nincsen, az
aján|attevő erre vonatkozó nyilatkozata (4. sz. me||ék|et)

II. FEJEZET: MUSZAKI, ILLEWE SZAKMAI ALKALMASSAGGAL
KAPcso LATBAN ELőÍRT NYILATKoZAToK IGAzoLÁsoK
MĹ. Az ajánlattevő csatolja a3fLlf0I5. (X. 30.) Korm. rende|et 21. s (2) bekezdés
a) pontja a|apján az aján|attéte|i felhívás megkü|dését mege|őző 5 év je|entősebb
kivite|ezésre vonatkozó referenciáit a 3fIl2015. (X. 30.) Korm. rende|et 2f. s G)
bekezdésében meghatározotĽ formában igazo|va, vagyis a szerződést kötő másik
fé|től származó referencia igazolássa|, mely taftaImazza legalább az a|ábbiakat:

. az el|enszolgáltatás nettó összegét forintban;

. a te|jesí|és idejét, (év-hónap-nap pontosságga| fe|tüntetett kezdési és befejezési
dátum megadásával, kÜlön fe|trintetve a műszaki átadás-átvéte| ĺdőpontját);

. a te|jesítés he|yét;

. a te|jesített munkák |eírását;

' nyi|atkozni ke|| arró|, hogy a te|jesÍ|és az e|őírásoknak és a szeződésnek
megfe|e|ően történt-e.

(5. sz. me|lékĺet)

M2. A 3fLlf0l5' (X. 30.) Korm. rende|et zl' s Q) bekezdés b) ponťja a|apján
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezéséve|, végzettségük
éslvagy képzettségük, szakmai tapaszta|atuk ismertetéséve|, akiket be kĺván vonni a
te|jesÍ[ésbe.

Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismeftetésére vonatkozó aján|attevői nyi|atkozat,
ame|ybő|derü|iön ki, hoqy me|y szakembeft me|y oozícióra ĺe|ö|iaz aián|attevő, i||etve
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nyilatkozzon az ajánlattevő, hogy nyeftesség esetén gondoskodik az adott
szakemberek kamarai nyi|vántartásba véte|érő|, il|etőleg aján|atevő nyi|atkozzon,
hogy tudomással bír arró|, hogy a nyilvántaftásba vétel elmaradása a
szerződéskötéstő|va|ó vissza|épést je|enti, amelynek következtében a Kbt. 131. 5 (4)
bekezdése a|apján az aján|atkérő ez esetben a második |egkedvezőbb aján|attevőve|
köt szerződést.
- a szakember _ szakmai tapaszta|atot ismertető - minden o|dalon saját kezű|eg a|áílt
szakmai onéletrajza (ke|tezésse| el|átva) olyan rész|etezettségge|, hogy abbó|
egyéne|műen derri|jon ki az M2. pontban előílt a|ka|massági fe|téte|(ek) te|jesri|ése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazo|ó dokumentumok egyszerű máso|ata;
- a szakember á|tal aláílt rende|kezésre á|lási nyi|atkozata
(6-8. sz. mel|ék|et)

ilI. FEJEZET: Az n,rÁrunĺĺÉľru
NYI LATKO zJlTOK, IGAZO LASO K

FELHÍVÁSBAN rlőÍnľ EGYÉB

Aján|attevő, az a|kalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági
szerep|ő cégjegyzésre jogosu|t aján|atban csato|t nyilatkozatot, dokumentumot a|áíro
képvise|őjének aláírási címpétdánYa Vaqy aláírás mĺntáia'
A cégkivonatban nem szerep|ő köte|ezettségvá|la|ók esetében a cégjegyzésre jogosu|t
személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghata|mazott a|áírását is
tafta|mazó) írásos meghatalmazás te|jes bizonyító erejű magánokiratba fog|alva
(11. sz. mel|ék|et)

Konzorciumi megá||apodás
A közos aján|attevők megá||apodásának tartaImaznia ke||:

- a je|en kozbeszerzési e|járásban kozös aján|attevők nevében e|járni (továbbá
kapcso|atta ftásra) jogosu |t képvise|ő szervezet meg nevezését;

- a szerződés teljesíteséért egyetem|eges fe|e|ősségvá||a|ást minden tag
részérő|;

- aján|atban vállalt kotelezettségek és a munka megosztásának ismeftetését a
tagok és a vezető között;

- a számlázás rendjét.

Nyi|atkozat jótá||ási biztosíték nyújtásáról (9, sz. mel|ék|et)

Nyilatkozat fe|e|ősségbiztosításról ( 1 0. sz' mel|éklet)

Arazott koltségvetés

Nyi|atkozat a kapacitást rendelkezésre bocsátó részérő|, a kezességrő| (adott
esetben).

IV. FEJEZET: UZLETI TITKOT TARTALMAZO IRATOK (ADOTT ESETBEN) öná||ó
me||ékIetben

V. FEJEZET: Az n:Áruurĺevő Álrru BEcsAToLNI rÍvÁľr
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

+ az ajánlathoz csato|ni ke|| a papír a|apú példány képo|vasó készülékke| készült CD-
re Vagy DVD-re írt ]l.db e|ektronĺkus példányát!

Az aján|at minden o|yan oldalát, ame|yen - az aján|at beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot a|áíró szemé|y(ek)nek a módosĺLásná| is kézjeggye| kel| e||átni.
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2.1. számú mellék|et

FELOLVASOLAP

(öná|ló ajánlattétel esetén)

1. Ajánlattevő

Név:

SzékheIy:

Télefon:

E-mail:

Fax:

Aján|attétet tárgya: ,,Piýpang ovoda úijáépítése váIlalkozásÍ szerződés keľetébeil,

Ajánlat:

ű nettó aián|ati ár (forint

isu|ási kötbér vá|la|ása (az adott határidővel
:ra (részte|jesítésre) eső nettó vá||a|kozói drj (áfa né|k
két tizedes jegyig megadva, aján|ati e|em minim
If ,00o/o, legkedvezőbb szintje: 18,00o/o) Aján|atkérő

tf ,00o/o és a 18,00o/o kozotti megajánlásokat éftékeli
előílt aján|ati e|em |evonásáva|).

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen

meghataImazott képvise|ő a|áírása)

2.

3.

időtartama a kötelező fe|ett (a műszaki
naptó| számítva hónapokban megadva; aján|ati

nimum éftéke: 36 hónap, |egkedvezőbb szintje: 60 hónap
ín|atkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megaján|ásoka

a köte|ezően előírt időtaftam |evonásáva|).

/Cri,,ĺ/ (L\!t



2.2. számű me!|éklet

FELoLVASóI.łp
(ktiztis ajá nlattétel esetén)

1. Ajánlattevői konzorcium

Név:

Székhe|y:

Telefon: Fax:

E-maĺl:

Tagok adatai (név, székhe|y):

Tagok adatai (név, székhe|y):

2. Ajánlattétettáľgya: ,,Piýpang ovoda liiiáépítése váItatkozási szerződés keretébeil,

3' Ajánlat:

ffi
E]

időtaftama a köte|ező fe|ett (a műszaki
naptól számĺĽva hónapokban megadva; aján|ati

nimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hóna
latkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megaján|ásoka

a kötelezően e|őíľt időtaľtam |evonásáv

E
L]

[]lt
L]

kotbér vá||a|ása (az adott határidőve|
a (részte|jesítésre) eső nettó vá||alkozói díj (áfa né|küli

-ban, két tizedes jegyig megadva, aján|ati e|em minimu
: Lf,I1o/o, legkedvezőbb szĺntje: 18,00o/o) Aján|atkérő

,00o/o és a 18,00o/o közötti megaján|ásokat éftéke|i
ctelezően e|őílt aĺán|ati elem |evonásávaI

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerűen

meghata|mazott képvĺse|ő a|áľasa)

,ł
{
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3lA. sz. mellék|et

ruÁľI.łľr NYILATKoZATI

A|u|írott mint a ..'.......''. (ajántattevő megnevezése)
(ajánlattevő székheĺye), (Ajánĺattevőt nyilvántartó cégbíróság

neve), (Ajánlattevő cégjegyzékszánĄ nevében köte|ezettségvá|la|ásra jogosult
..;.........'.... (tiszBég negjetcilése), a Józseńráľosi önkormányzat mint Aján|atkérő á|tal' ,,Piýpang
ovoda újjáépÍtése vállalkozási szerződés keretébeil, tárgyban megindított kozbeszeęési
e|já rássaI osszefÜggésben.

1' Nyi|atkozom a Kbt. 66. s (6) bekezdés a) pontja a|apjánz, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeive| összefüggésben a|vá||a|kozó(ka)t veszek igénybe3:

2. Nyi|atkozom a Kbt. 66. 5 (6) bekezdés b) pontja
pontban meghatározott közbeszezési részek
a|vá| |a| kozókat veszem igénybe:

a szerződés te|jesiltéséhez a I.
aján|at benyújtásakor ismeft

a|apjána, hogy
esetében az

3. Nyi|atkozom a Kbt. 65. 5 (7) bekezdése a|apján, hogy az a|ábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et
kívánjuk igénybe venni5:

lKözös ajánlattéte| esetén, kĹj|ön-kĹilön szÜkséges benyújtani, ajánlattevőnként'
2 66. 5 (6) Az aján|atkérő a kozbeszerzési e|járást megindí1|ó felhÍvásban e|őírhatja, hogy az aján|atban, több szakaszbó|
á| |ó e|já rásban a részvéte|ĺ jelentkezésben meg ke|| je|ö|ni
a) a közbeszezésnek azt a részét (részeit), ame|ynek te|jesítéséhez az aján|attevő (részvéte|re je|entkező) a|vá|la|kozót
kíván igénybe venni.
3 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy ''Nem kíván igénybe venni,'
o 40. 5 (1) Az aján|atkérő a közbeszerzési e|járást megindí1|ó felhívasban e|őírhatja, hogy az aján|atban, több szakaszbó|
á||ó e|jáľásban a részvéte|ĺ jeĺentkezésben meg ke|l je|o|n i

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az aján|at vagy a részvéte|i jelentkezés benyújtásakor már ismeft
alvá||aIkozókat.
5 Amennyiben nem kíván igénybe venni, rigy íľja be, hogy 

'Nem kíván igénybe Venni,,
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A Kbt' 66. 5 (2) és (a) bekezdéseĺa|apján nyi|atkozom, hogy aján|atunk aze|őzőekben meghatározott
- áltaIunk te|jes korűen megismeĺt - dokumentumokon a|apszik.

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi fe|adat e|látásához szÜkséges köte|ezettségeinket
maradéktalanuI te|jesítjĹlk a Fe|olvasó|apon rögzített ár a|kalmazásáva|. Nyi|atkozunk, hogy
aján|atunkat az ajánlati kötottség beá||tát követően az e|járást megindiltó fe|hĺvásban megje|o|t
időpontig fenntaltjuk.

Nyi|atkozom, hogy nyeftességÜnk esetén a je|en kozbeszerzési dokumentumok me|lék|etét képező
szerződéstervezet megkötését vá|la|juk és azt a szerződésben fog|alt a fe|tételekke| te|jesĺtjuk.

Nyi|atkozom továbbá, hogy vá||alkozásunk
! a kis- és kozépvá||a|kozásokró|, fej|ődésük támogatásáró| sző|ő

szerint '...-vá||a|kozásnak6 minősül/
n nem taftozik a kis- és középválla|kozásokró|, fej|ődésrik támogatásáró| szó|ó töruény

a|á7 '

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

törvény

hatálya

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

6 mikro-, kis- vagy középvál|a|kozás a 2004. évi )crűV. törvény meghatározásai szerint - a megfe|e|ő vá|aszt a jogszabá|y
rende|kezéseinek tanuImányozását követően kérjtjk megadni.
7 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjÜk törö|ni 
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3ĺB. számú me|léklet

NYILATKOZAT
az erőf orrások rendel kezésľe á ! lásá ró|8

A|u|írott ...''.., me|yet képvise|: ...........' mint kapacitást rendelkezésľe
bocsátó szeľvezet a kozbeszerzésekről sző|ő łOLI. évi CVIII' torvény (Kbt.) 55. $-ának (5)
bekezdése alapján kije|entem, hogy a ,,Piýpang ovoda úijáépítése váttatkozási szerződés
keretében,, tárgyban megindított kozbeszerzési e|járásban a szerződés te|jesítéséhez szükséges
a|ábbi erőforrások az aján|attevő rende|kezésére fognak á||ni a szerződés teljesítésének ĺdőtaľtama
alatt.

Rende| kezésre bocsátott m űsza ki erőforrások:

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu |t v agy szabá|yszerűen
meg hatalmazott képvise|ő a|áĺrása)

8 Amennyiben aján|attevő az a|katmassági fe|tételek szerinti a|ka|masságát más szervezet (vagy szeméty)
kapacitására támaszkodva kívánja igazolni, csak akkor kelt kapacitást rendelkezésre bocsátó
szeľvezetnek ezt a nvilatkozatot kitłiltenie és aláíľnia.
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A|ulírott
a(z)

4. számű me|léklet
NYluľroznr

a kizärő okok vonatkozásá ba n

mint

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzéséről és
f007. évi c)ccryI' törvény 3. $ ra)-rb) pontja szerinti természetes

!:Ĺ::ľyJ'* jö;;ŕ töi;Jäj; ,,:;.iW;;; ij;;;;.ii],;ii;í,é'! ":iłP:T: ":::;u";E:keretébeil, tárgyban kiíľt közbeszerzési e|járás során az alábbi nyĺ|atkozatot teszem a kizáró okok
vonatkozásában:

I.
Az á|ta|am képvĺse|t szeruezet nem taftozik a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés g)-k) és m) pontban meghatározott
kizárő okok hatá|ya alá.

II.
Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés te|jesítéséhez nem Vesz igénybe a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés g)-k)
és m) pontjában meghatározott kizáró okok hatá|ya a|á eső a|vá||a|kozótla|vá||a|kozókat.

ilr.
A| ulírott aján|attevő nyilatkozom, hogy cégemetg

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

Amennyiben a céget szabá|yozoti tőzsdén nem jegyzik, űgY'1
- az a|ábbĺakat nyilatkozom a pénznosás és a terrorizmus finanszĺrozása megetőzésérőĺ és

megakadályozásáróĺ szőlő f007 ' évi O0o(/I. torvény 3. 5 r) ponťja szerĺnt definiált va|amennyi
tény|eges tuIajdonosró|11 :

á||andó |akóhe|ye: 7f

va9y

- az alábbiakat nyi|atkozom
m eg a kadá |y ozásár ő| sző|ő

9 Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!
10 Megfe|elő válasz a|áhúzandó!
11 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésérő| és megakadá|yozásáró| sző|ő 2OO7 ' évi OOCÜI. torvény
3. $ r) pontja szerint ténv|eges tu|aidonos:
ra) z a természetes szeméĺy, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiségge| nem rendelkező szervezetben közvet|enÜ|
Vagy - a Po|gári Törvénykdnyvrő| sző|ő 2013' évi V. töľvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. $ (4) bekezdésében
meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tu|ajdoni hányad |egalább huszonöt száza|ékávaI rende|kezit
ha a jogi szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szeruezet nem a szabá|yozott piacon jegyzett társaság,
ame|yre a közösségi jogi szabályozássa| vagy azza| egyenéľtékű nemzetkozi e|őírásokka| összhangban |évő közzétételi
követeI mények vonatkoznak,
rb) az a természetes szemé|y, aki jogi szeméĺyben vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szervezetben - a ftk. 8:2.
$ (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befo|yássaI rende|kezit,
rc) az a természetes szemé|y, akinek megbízásábó| va|ame|y tigy|eti megbízást végrehajtanak,
rd) a|apíLiványok esetében az a természetes személy,
t. aki az a|apítvány Vagyona lega|ább huszonöt száza|ékának a kedvezményezettje, ha a |eendő kedvezményezetteket
már meghatározták,
2. akinek érdekében az a|apÍVányt |étrehoztát i||eWe működtetik, ha a kedvezményezetteket mé9 nem határozták meg,
vagy
3' aki tagja az a|apítvány keze|ő szeruénet vagy meghatározó befo|yást gyakoro| az a|apítvány vagyonának |ega|ább
huszonöt száza|éka felett, i||eWe az alapÍtvány képvise|etében e|jár, továbbá
re) az ra)-rb) a|pontokban meghatározott természetes szemé|y hĺányában a jogi szemé|y Vagy jogi szemé|yiségge| nem
rende|kező szervezet vezető tisztségvise|ője;
12 SzÜkség esetén bővíthetől
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i] szemé|y hiányában az re) pont szerinti tény|eges tu|ajdonos a jogi szemé|y vagy szemé|yes joga

szerint jogképes szervezet vezető tisztségvĺselője(i), aki(k)nek nevét és á||andó |akóhe|yét az
alábbiakban adjuk meg:

vezetőtisztségviselő:13-,á||andólakóhelye:

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képviselő aláírása)

13 az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes szemé|y hiányában a jogi szemé|y vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet vezető tisztségviselője
1a SzÜkség esetén bővíthetőI
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A félhívásban
e|óírt

alkálmassági
feltéte|, aminek

az adott
szakembeľrel

meg kíván fele|ni

Szerzódést kiitó
másik fél

(neve, székhelye,
referenciát igazo|ő

szemé|y neve,
te|efonszáma, e-maiI

címe)

Ke|tezés (he|ység, év, hőnap, nap)

Te!jesítés
ideje

(idótartama, -tő|
_ĺg, év, hőnap,

nap
pontosságga|)

és helye

6)
{

építési
beruházás

tárgya,
megnevezése

15 KéľjÜk a nyi|atkozatot aláírő szemé|ye szerint a megfe|e|ó részt a|áhriznil
16 A nyi|atkozattevó személye szerint a megfe|eló rész a|áh zandÓ!

Az
ellenszo|9á

ltatás
fisszege
(nettő Ft)

(cégjegyzésre jogosu |t vagy szabályszerĹíen
meg hata Imazott képvise|ó a|áírása)

A teljesítés az
elóíľásoknak és a

szerzódésnek
megfelelóen

ttiÉént?
(ĺgen/nem)

A szerzódés
teljesítésének

egészére
(magasépítési vagy

ťel jítási
munkálatok)
vonatkozott?

(hen/nem)

A saját
te|jesítés
mértéke:



6. számú mellék|et

NYILATKOZAT

a 3fl|2oL1. (x. 3o.) Korm. rendelet 21. s (r) bekezdés b) pontja alapján azoknak a
sza kembereknek (szeruezeteknek) . a megnevezésével, képzettségüt szakmai

tapasztalatuk ismeÉetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe

mint
a(z)............ '(székhe|y:. . . .. .. ) cégjegyzésre jogosu|t
képvise|őjelmeghata|mazott képvise|ője17 ezenne| kije|entem, hogy a(z) ............'..'. mint
aján|attevő/ közös aján|attevő/ az a|kalmasság igazolására igénybe vett más szervezetl8 rende|kezik a
,,Piýpang ovoda úijáépítése vállatkozási szerződés keretében,, tárgyú e|járás ajánlattéte|i
fel h ívásba n meg hatá rozott a lábbĺ sza kem berekke| :

Ennek igazo|ásaként a nyi|atkozat me||ék|etét képezi:

rész|etezettséggel, hogy abból egyértelműen derü|jön ki az Mf. pontban e|őíľt a|ka|massági
fe|téte|(ek) te|jesü|ése; az időtaftam tekintetében kezdési és befejezési dátumot feltÜntetve, |egalább
év-hónap pontosságga|;
végzettséget, képzettséget ĺgazo|ó dokumentumok;
a szakember á|ta| a|áírt rende|kezésre ál|ási nyĺlatkozat, me|y taftalmazza, hogy eljárásba történő
bevonásáróĺ tudomássa| bír.

Nyi|atkozom továbbá, hogy nyeńességünk esetén, amennyiben a bemutatottMlf. szerinti szakember
nem szerepel a szakmai, kamarai nyĺlvántaftásban, úgy a szerződéskotésig gondoskodunk a
nyi|vántartásba vételéről, il|ető|eg nyĺlatkozunk, hogy tudomássa| bírunk arró|, hogy a nyi|vántaftásba
véte| e|maradása a szerződéstő| va|ó visszalépést je|enti, ame|ynek következtében a Kbt. 131. s (4)
bekezdése a|apján az aján|atkérő ez esetben a második |egkedvezőbb aján|atot tevőve| köti meg a
szerződést.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

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

17 A nyiIatkozattevő személye szerint a megfe|e|ő rész a|áhúzandó!

18 A nyilatkozattevő szemé|ye szerĺnt a megfele|ő rész aláhúzandó!

C47p
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7. számű melléklet

SZAKMAI öľÉI.rĺnłrz

Intézmény megnevezése / Végzettség

Korábbi projektek ismeftetése, kezdési
és befejezési időpontjai (lega|ább év,

hónap pontossággal)

E|Iátott funkciók és feladatok
felsoro!ása

Munkahely megnevezése / Beosztás

Kamarai nyi|vántaftási szám:

EGYÉB

Egyéb képességek:

Szakéfte|em:

uí
"í -ż

-d/

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(szakember saját kezű a|áírása)

GG
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8. számú melléklet

NYILATKOZAT

a szakember rende|kezésre ál|ásáról

A|u|írott .'.., mint a(z) ........... ajánlattevő/a|vá||a|kozól az
a|ka|masság igazolására igénybe vett más szervezet ls álta| aján|ott 20 szakenlbeľ kĺje|elltetll,
hogy részt veszek a ,,Piýpang ovoda újjáépítése váIlalkozásÍ szerződés keretébei,tárgyú
közbeszerzési e|járásban.

1

] rije|entem továbbá, hogy az ajánlat keretében va|ó, szemé|yem bemutatásáró| tudomásom van, ehhez
l rifejezetten hozzájáru|ok, az aján|at nyeĺtessége esetén képes vagyok dolgozni, és do|gozni kilvánok a
i szerződés te|jes időtaftama során, az ajánlatban szerep|ő beosztásban, me|yre vonatkozóan az
l önéletrajzomat benyújtották.

Nyilatkozatomma| k.lje|entem, hogy nincs más o|yan köte|ezettségem, a fent je|zett időszakra
vonatkozóan, amely a je|en szerződésben való munkavégzésemet bármi|yen szempontból akadá|yozná.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(szakember saját kezű a|áír.ása)

19 A nyi|atkozattevő szemé|ye szerint a megfe|e|ő rész a|áhúzandó!
20 A nyi|atkozattevő személye szerint a megfe|eĺő rész a|áhúzandó! /

*.u.; -,ł/
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9. sz. mel|éklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 134. s (6) bekezdés szerint jótá|lási biztosíték rendelkezésre bocsátásaľól

A|u|írott

a(z)
(székhe|y: '.................'.) aján|attevő szervezet
cégjegyzésre jogosu|t képvise|ője a(z) Józsefvárosi önkormányzat, mint Aján|atkérő á|ta|

,,Piýpang ovoda újjáépítése váIlatkozási szelződés keretébeń,tárgyban kiíft kozbeszerzési
e|járás során az alábbi nyi|atkozatot teszem.

Ezúton

nyilatkozomrhogy

a kikötott - a tafta|ékkeret és áfa né|kü| számított e||enszo|gá|tatás 5 o/o-a méftékű - jótáI|ási
biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjátó| rende|kezésre bocsátom

Tudomásu| Veszem' hogy a biztosíték az aján|attevőként szerződő fé| választása szerint óvadékként az
e|őílt pénzösszegnek az aján|atkérőként szerződő fé| fizetési szám|ájára tofténő befizetésével,
átuta|ásával, pénzĹlgyi intézmény vagy biztosĺltó á|tal vá||a|t garancia vagy pénzrigyi intézmény Vagy
biztosto készfizető kezesség bizĽosĺtásáva|, vagy biztosĺtási szerződés a|apján kiá|lított - készfizető
kezességvá | |a|ást ta fta I mazó - köte|ezvén nye|'

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghata|mazoti képvĺselő a|áírása)

i

//
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1o. számú me|léklet

NYILATKOZAT

A FELELőssÉe erzrosÍľÁsno l
A|u|írott

a(z)
(székhe|y: ....................) aján|attevő szervezet
cégjegyzésre jogosu|t képvise|ője a ,,Pitypang ovoda tijjáépí.tése váttalkozási szerződés
keretében,,tárgyban kiírt közbeszerzési e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem.

Ezúton
nyilatkozomrhogy

nyeftességem esetén vá||a|om, hogy a szerződéskötés időpontjában az ajánlattéte|i felhívás egyéb
információkban fog|a|t |egalább 200.000.000,- Ftlév és |ega|ább 50.000.000,-Ft/káresemény méńékű
épÍ|és-szere|ési munkára vonatkozó fe|e|ősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjában rendelkezni
fogok.

Tudomásu| Veszem/ hogl,, amennyiben nyertes aján|attevőként kivá|asztásra kerü|ok és a
szerződéskötés időpontjában nem rende|kezem az Aján|atkérő á|tal a fe|hĺvásban előílt kritériumoknak
megfele|ő fele|ősségbiztosítássa|, abban az esetben az a szerződéskötéstő| va|ó vissza|épést je|enti a
Kbt. 131. $ (4) bekezdése a|apján és az aján|atkérő a második |egkedvezőbb aján|attevőve| köt
szerződést.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen
meg hata I mazott képvise|ő a|áírása)

mint

ł l!.'l('.,..;;ĺ -"r
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11' számú melléklet

MEGHATALMAZAS

A|u|ĺrott mint a(z)

(székheIy: ) aján|attevő/alvá|lalkozó/ az a|ka|masság

igazo|ására igénybe vett más szeľvezet cégjegyzésre jogosu|t képvise|ője ezenne| meghata|mazom

), hogy a(z) ,,Piýpang ovoda tiijáépítése viíttalkozási
szerződés keretébeil, tárgyban készített aján|atunkat a|áírásáva| |ássa e|.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(meg hata l m aző cqjegyzésre jogosu|t
képvise|őjének a|áírása)

(meg hata l mazott a láír.ása)

E|őttÜnk, mint tanúk előtt:

A|áírás:

Név:

Lakcím:

A|áírás:

Név:

Lakcím:

/ł }|.,*:{,-
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Kü|ön fáj|ban kerü| csato|ásra.
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