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Tárgy: Javaslat ,,Yźi|a|kozásĺ szeľződés a Polgármesteri lrivatal és egyes telephelyeinek
taka rÍtásáľ a,, tálľ gy ű szeľződés m ód os ítására

Előterjesĺő: dr. Bojsza Krisztina je gyzői kabinefuezętő

Készítette: Jegyzoi Kabinet Jogi Csopoľt
A napiľendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.
A dö ntés e lfo gadás áh o z e gy szer u szav azattobbsé g s ztik s é ge s.

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

Előzmény
A Képviselő-testület a 379lf0II' (IX' l5.) számú határozatában rigy döntött, hogy előzetes
kotelezettséget vállal f0I2. évre az azt követó költségvetési évekľe, évente bľuttó 24 millió Ft
összegben a Polgármesteri Hivatal és telephelyei takarítási feladatainak e||áńására.

AYärosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a l4flf0|2. (II. 08.) száműhatátozatában űgy döntött,
hogy a ,,Vállalkozási szerződés a Polgármesteri Hivatal és eg1les telephelyeinek takarításóra,, tárgyil
kozbeszerzési eljáľásban az osszességben legelonyösebb éĺvényes ajánlatot a KLINER Szolgáltató és

Kereskedelmi Kft. (1192 Budapest, Kós K. tér 8. I. 14.) aján|attevő adta, igy az e|jáĺás nyertese a Kft.
vo lt. Felek a v á||a|kozás i szerződést 20 | 2. december 3 1 -i g megkötötték.

A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a 14l|lf0|f . (XI.fl.) számú hattnozatttban úgy döntött,
hogy jóváhagyja az ajánlattételi felhívást és dokumentációt, éshozzájtlrul a közbeszerzésekľo| szóIó
201 1. évi CVIII. torvény Harmadik részre szeľinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításához'

A fentiekben hivatkozott képviselő-testületi határozat a|apján ttrgyi e|játás pénzugyi fedezete
biztosított. A közbeszeľzés becstilt éľtéke nettó l8.897.600,. Ft/év. A kötendő vállalkozási szerződés
határozott időtartamú, f0|3 , januźtr |-tő| 20|3 . december 3 l -ig tartó'

Az aján|attételi felhívás a Közbeszerzési Éľtesítőben megjelent.

Tájékoztatorn a Tisztelt Bizottságot, hogy az aján|attevok részére f0I2. december 13-án helyszíni
bejárás lehetőségét biĺosította Ąánlatkérő. A helyszíni bejáráson az addigi ajánlattételi
dokumentációt vásarlók - 10 lehetséges ajánlattevő lvagy képviselője megjelent _ a Hivatal székhelyét,
telephelyeit, valamint a Budapest Főváros Koľmányhivatala kerületi hivatalai fiáľási rendszer)
helyiségcsopoľtjai megtekintették.

A helyszíni bejárást kĺjvetően f0|2. december l4-én több lehętséges ajánlattevo a PROVITAL
Fejlesaési Tanácsadó Zrt-nkeresztül több kérdést tett fel, melyek egy része a telephelyek számának és

takarítandó felületek nagyságára, és azok jövőbeni vźitozására vonatkozik, továbbá techno|ógiai
folyamatok rész|etezését kéri (pl. mosogatás) illetve a különböző fajtájű, méretű fiiggönyök,
s za 1 agf ii g gönyök m o s at ási r é sz|etezés ét kérik'

A kérdések egy iészére a Hivatal részéró| a vźůaszadás megtöľtént, ugyanakkor az ajźtn|attevői

kérdések a|apján a mrĺszaki leírás, illetve az aján|attételi felhívás pontosítása vált sztikségessé. Az
ajánlattételi felhívás szerint abirálati szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat elve szęrinti
éľtékelés'

Egyrittal a Hivatal javasplja, hogy a birźilati szempontok közül törlésre kerĹiljön a fiiggönymosatásra
vonatkozó szempont.

s, L.. sz. napiľend

ľľĺs (



Szemnont Srĺlvszám

A ľendszeres (napi) takarítás havi díia (nettőFtJm2lhő) t

Nagytakaľítás opcionális dí j a (nettó Ft/alkalom) I

Ablaktisaítás opcionális díia (nettó Ft/nésyzetméter) I

Füssonvmosós opciondlis díia (nettó Ft/kd ronĺĺsl I

Átépítés-, felújítasi munkák-, festés utáni takarítás opcionális díja (nettó

Ft/m2lalkalom)
I

Késedelmi kötbér (Ft/nap) I

Az eredeti aj ánlattétel i felhívás az eloteľjesńés mel léklet ét kép ezi.

Fenti korülmények alapján az ajźnlattéte|i felhívás és aján|attéte|i dokumentáció módosítása
sztikséges, me|y az ajánlattételi határidő módosulását vonja maga utttn, a javasolt módosított
ajánlattételi határidő f013. januźtr 16. napja. Tekintettel aZ eń, követő közbeszerzési eljárási
cselekményekľe (borítékbontás, hiánypótlás' birá|ő bizottsági ülés, eľedmény megźi|apitása,
szerződéskötési moratórium) közel 1,5 hónap vesznek igénybe.

Mindezek a\apjtn a korábbi, a KLINER Szo|gźůtatő és Kereskedelmi Kft-ve| (||92 Budapest, Kós K.
tér 8. I.14.) kötött vállalkozási szeľződés időtartamának f0|3. máľcius 3l-ig torténő módosítása
szi'ikséges. A Kft' a szerződésmódosítást e|fogadta.

A Bizottság hatáskore a Képviselő-testület és Szervei Szewęzęti és Működési Szabá|yzatáról szóló
|912009' (V.l9.) önkormányzati rendelet 45. $ (4) bekezdés l. pontjának c) alpontján alapul, mely
szerint a Ytlrosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság dönt közbeszerzési ügyekben az e|jćtrás

megindításáról, eredmény megállapításáról.

M i nde zek alapj án kéľem az a|ábbi hattr ozati j avas I at e lfo gadás át.

Határozati javas|at

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság úgy dtint' hogy

l. jőváhagyja a Polgáľmesteri Hivatal és a KLINER Szolgáltató és Keľeskedelmi Kft' (1192

Budapest, Kós K. téľ 8' I' |4.)kozott, Vállalkozási szerződés a Polgármesteri Hivatal és egyes

telephelyeinek takarítástlra,, tárgyű vállalkozási szerzodés módosítását f0|3' március 31-ig a
Felek között kötött eredeti szerződésben foglaltak szerinti díjazássa|.

f . felkéri a jegyzőt a szerződésmódosítás a|áításźra'

3. jóváhagyja az előterjesztésben szereplő inclokok alapján a ,,Vállalkozási szerző<]és a,

Polgármesteri Hivatal és egyes telephelyeinek takaľítására,, tárgýlkozbeszerzési e|járźsban az

aj ánlattételi fel hívás és dokumentáció módos ítását.

Felelős: jegyzo
Hatáľidő: l-2. pontok esetén 20|2. december 31.,

A dontés végrehajtását végzo szęrvezeti egység: JegyzőiKabinet Üzemeltetési Csoport.
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az e|oterjesńés előkészítójének javaslata akozzététe|
módjára: honlapon

Budapest, f0I2. december 17. ###J#*Š-
jegyzoi kabinetvezető
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lr:Ô.zvn,szrcnzÉsr pnľľsÍľo

. .. A Közbeszeľzésĺ Hatóság Hĺvatalos Lapja

EIJÁRÁsT MEGII\ĺDÍľo ľrr,rĺÍvÁs

A KbĹ 121. s (1) bekezdés b) pontja szeľÍnti eljáľás

[] ÉpÍtési beruhĺázas

[ ] Áľubeszerzés

[x] Szolgĺíltatás megrendelés

[ ] Épftési koncesszió

[ ] Szolgríltaüási koncesszió

I. sZAKAsz: ĺ,ĺÁľla.ľxÉno

I.1) Név, cím és kapcsolattartásĺ pont(ok)

IIivaŕalos név:
Józsefuĺáľosi onkonruányzat

Postaĺ cím:
Barosś utsa63-67.

VáľoslKłĺzség
Budapest

Postaĺ iľányítĺószám:
1082

Oľszág:
Magyarctszźry

Kapcsolattaľtĺĺsi pont(ok) ;

Címyett:
Mezeiné dr. Ludvai Erzsébet

Telefon:
06-t4592s10

E-maĺI:
|udvatb@jozsefu aľos.hu

ľ.ax:
+36 |2Í0|626

Internetcím (ek) (a doü e s etb en)
Az ajanlatkét(5 általanos címe (U RL): wwwj ozsefuaros.hu
A felhasarĺílói oldal címe (URL):



További infoľmĺáció a következő címen szerezhető be:

t ] A fu €ľntrttr k4csoltraűsip{ok)

xl Eevéb ftdkse ki az A.I melléHeteĺ
A dokumentrĺció és a kiegészítő iratok (a versenypfubeszédre és a dinamikus beszerzési
ręrrdszeľrę vorratkozók is) a következő cínren szerezhetők be:

[ ] A fenĹ említeĺĹ kapcsolattartasi ponĹ(ok)

xl Egréb ftaltse ki az A.II melléHetet
Az ajránlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyrijtani:

t 1 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

tse ki az A.III mellékletet

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

I.3.) Fó TEvÉKENYŚÉG

I.3. 1) Kr'łsszIrus ł.ĺÁľu,ľxÉnóx

I.3.2) KÔzszoI.GlŁTATó ł.r,łľĺ,łrrÉnór

ĺ-,l@u- és hőeneľgia tennelése, szźl|ítása
és elosztiása

[ ] Villamos eneľgia

[ ] Fiildgáz és kőolaj feltĺárĺása és
kitemrelése
[ ] Szén és mĺás szilĺáľd tiizelőanyag
feltaľĺĺsa és kitermel ése

ĺ'Ivíz

[ ] Vasúti szolgáltatĺások

[ ] Városi vasúti, villamos., tľolibusz. és
autóbusz szolgáltatĺások

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Repiilőteri tevékenységek

[ ] Központi szintű [ ] Közszolgáltató

[x] Regionáliďhelyi szintíi [ ] Támogatott szervezet Kbt. 6. $ (1) bekezdés
s) oontl

[ ] Ktizjogi sz-ęrvezet [ ] Egyéb

[xJ Áhalános közszolgĺíltatások t 1 LakasszolgáL|tntasés közösségi rekreĺĺció

[]Honvédelem t]Szociálisvédelem

[ ] Ktizrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[] Kiimyezefuédelem [] oküatĺás

[ ] Gazdasági és pénziigyek [ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egyéb (nevezze meg):



[ ] Postđ szolgĺáltatások

I.4.) Beszeľzés más ajánlatkéľők nevében

Azaján|atkérő nr,ĺs ajĺínlatkérők nevében végzíabszerzést: [ | ĺgen [x| nem

(Igen váIasz esetén, ezek,e az ajánlatúľőIłe vorwtlrozóan további irlfonnúciólrat az A.

tr. szAI(ÁSZz A'sZERzoDÉs ľÁncya.

il.l) I\{rcuATÁRozÁs

tr.r.l) A szeľződéshez rendelt elnevezés:

Vĺĺllďkozasi szerzođés a Polgĺĺmresteri Hivatal és egyes telephelyeinek takarítasĺíra.

II.l.2) A'szerzőČlés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a lmtegóriót váIassza _ építési beruhózós, őrubeszerzés vagł szolgóltatós
meg.rendelés _, amelyikleginlaźbb megfelel a szerzőđés vaqy a kijzbeszerzés(ek) tárgának)
[ ] Epítési beruhĺĺzás [ | Arubeszerzés [x| Szolgáltatás

mecrendelés

[ ] Kivitelezés

[ ] Teľvezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, biíľmilyen eszköne|,
módoĺu az ajěn|atkérő áital'
megllm;tfu omttkövetelményeknek
megfelelően

Í | Épftésĺ koncessziĺí

[ ] Adrásvétel

[]Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részlewétel

[ ] Ezek
kombinációia

Szolgáltaĺási kategóľia
száma: 16
(az I_27. szolgáItatasi
IrategórióIrat ldsd a Kbt. 3. és
4. mellěHetében)

[ | Szolgĺńltatási koncesszió

A teljesítés helye:

1082 BudapesL Baľoss u.63-67.- Kö4onti épiilet
1082 Budapest Baľoss u. 59.. Járási Hivatal
|082 Budapest Baľoss u. 66.68. - Családtĺámogatĺísi hoda
1082.Budapes! Harminckettesek teľe 2. fsz.Z. _ Jőzsefváĺos Úisĺg szeľkesztőség
1082 Budapest Vajdahunyad u. 1/b. . Nemzetiségi onkonnányzatok iľodai
1083 Budapest, Práüer u.22. _ Jfuási Hivatal . .

NUTs.kóđ: HUl01
II.13) Közbeszelzésre, keľetmegállapodĺńsľa és dinamikus beszetzési ľendszeľre
(DBR) vonatkozó infoľmációk

[x] A hirdetnény közbeszeÍ,śs megvalósítĺĺsáľa irĺányul

[ ] Á hiĺdetnrény keretmegállapodĺás megkiitésére iľányul



[ ].A híŕde1mény đinamikus beszerzśsi ľendszer (DtsR) Iétrehozásara iľanyul

II..1.Đ KeľetmegĺíIlapodásra vonatkozĺĺ ÍnformácĺĺĎk (adott esetben)

[ ] Kereĺĺnegĺĺllapodrás több ajánlattevővel

A tcrvczctt keľetmegłíllapodas ľésztvcvöinck szóma

VAGY

(ądot t e s etb en) maximĺális |étszáma

[ ] Keľetĺľregállapodas egy
ajánlattevővel

A keľetĺregállapodás időtaľtama : Időtartam év(ek)ben: vagy hőnap(ok) ban:

A közbeszerzéseknek a keretnnegállapodás teljes ĺdőtartamára vonatkozĺó becsült
összéľtéke (csak szómoklral)

Becsült éÍtąk á!Ía nélkiil: Pénznem:

VÁGY:

és között Pénznem:

A keretmesĺĺllaoodĺás ďaoiĺán meskiitenđő szerzödésęk éľtéke és syakoľisźĘa (ha isĺnert):

il;1.5) A szemődés meghatározńsaltárg a

'Vállalkozĺsi szerződés a Polgĺírmesteń Hivatal és egyes telephelyeinek takaľításáľa.

[.1.q Közös Közbeszľ;rzési Szójeryzék (cPv)

Fő szójeg1zék Kiegészítő szójegpék (adott esetbĄ

Fő tár5r 90900000-6

II;1.7) Részekľe törtéuő ajánlattétel (a részelłe vonatlrozó részletes informóciók
megadásóhoz a B. melléHet sziilrség szerint rcbb pěldárryban is hasznúlható)

[ | igen [x] nem

űgen vcÍlasz es etéĐ Az aitĺnlatok benvúitható k (cs ak ewet i elöIi ön be) :

[] egyreszre [] egyvagytöbb
részre

[] vďamennýrészre

'II.1.8.) Változatokľa (alternatív ajánlatok) vonatkozó ĺnfomácĺók

Elťosadhatok váitozatokhltenatívaiĺánlatok) [ I isen [xl nem

u.2) SznnzioÉs szľnrľľr mruľyrsÉc

-x,



beleértve)

Vtállalkozási szerződés a Polgármesteń Hivatal és egyes telephelyeinek takarításara

Takarítandó feltiletek nagysága:

Alapterälet:78t1 m2

Üvegfelĺilet két oldala: 4lo1 Ín2

Takarítandó vizesblokkok .száma:mosogató 43 db,mosdó 2| db,illemhelt'ség
ftézľľtosókkď) 30 db

Á. takadtandó felületęk vonatkozasáb an a szerz.ődés idő.,artam a a|att - 20%o |ehetséges

Napi takarítás- a hét minden munkanapján

Nagytakaríĺás ablak és fiiggönymosiással- évente ery alkalommal

Ablak-és függiinymosás. na5ŕakarítríson kívül évente ewszsr

Átąítés-, felújítási munkák-, festés utáni takarítas (időbeli előfordulása és az&lntett
munkateriilet v áÄtozn)

két trből áIló, készenléti takarítószo|gáilat a te|jes hivatali munkaidőben

A részletęs mennyiségeket az ajän|attételi dokumentrĺc iő tara|maza.

(adox esetben, csak szómolrlral)

Becsiilt érték źfa nélkĺil: Pénzrrem i

YAGY:

és között Pénznem:
II.2.2) Véteti jogľa (opciĺóľa) vonatkozĺĺ ĺnfoľmáciĺí (adott esetben)

Vételijog (opció): [ ] igen [ | nem
(Igenvőlasz esetén)Avételíjog mesatérozása:

fta ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásĺĺnak teľvezett ideje:

szerződés
It'z.3) Meghossżabbítĺńsľa vonatkozó ĺnfomációk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: [ ] ĺgen [x] nem

A lehetséges meghosszabbítások szźnna (ha ismert): vagl: és között

(ha ismeľt) Az fuabeszerznsre vagy a sm|gá|tatásmegrendelésre irĺĺnyuló
meghosszabbítható szeľződések esetében a további szerződésęk teruezett ĺitemezése:

: (a szerződźs

II.3) A szľnzónÉs IDÓTARTAMA vAGYABEFEJEZÉs HATIĺRIDEJE



A (tervezett) időtaľam hónapban: vagłnapban: (a szerződés meglötésétől szdmína)

VÁGY:

Kezdés 20t3 l 0t l 0| (év/hó/nap)

ięzés20l3/t2l3l

. m.1) A szľnzóoÉssnr. KAPcsoLATos FELTÉTELEK

m.1.1) A szeľződést bizÚosító nellékkötelezettségek (adott esetb en)

Késedelmi kötbéľ. Meshiusulási kötbér
III.1.2) Fő Íinanszíľozĺĺsĺ és fizetésĺ feltételek és/vary hivatkozĺf,s a vonatkozĺĎ
jogszabáIyi ľendelkezésekľe: (adott es etben)

Megĺenđelö előleget nem fizet. Az ellenéľték kiegyenlítése magyar forintban (I{UF)
töľténik. A rendszeres takaľítás esetében.szĺmla benýjtásfuahavontautólag van lehetőség,

melyet ajĺĺntatkérő annak befogadĺásától számított 30 napon beltil egyenlít ki a Kbt.130.$
(3) bekezdésében rögzítettek szerint. Az opcionĺális feladatok (nagytakarít.ís, ablaktisztítĺáso

függönymosás, átepites, felujítási munkĺĺk., festés utani takarítas) esetében sz-ám|a

beny{jtásĺíľa a teljesítést követően van lehetőség, melyet ajánlatkérő annak befogadĺásától

számitott3O napon beliil egyenlít ki a Kbt. 130.$ (3) bekezdésében ńgzítettek szeľint.

A kifizetés feltétele az Art.36ĺA.$ (3) bekezdésében foglďtak tďestilése.
III.1.3) lt' közłis ajánlatot tevő nyertesek ĺńltal létľehozandó gazdasági társasá5 illetve
jogi személyz (adott esetben)

Nem lehetséses
III.1.4) Eryéb kĺĺlłinleges feltételek (adott esetben) [ | igen [x| nem

(gen vólasz e s e tén) A kĺiliinleges feltételek meghatfuozźsa:

III.2) RÉszvÉľBlĺ rrr.ľÉľBĺ,rx

III.2.1) Az.ajánlattevőlrészvételľe jelentkező személyes helyzetéľe vonatkozó adatok
(kĺzárró .okok), ideéľtve a szakmai és cégnyĺlvántartásokba tiirténő bejeryzésľe
vonatkozó előíľásokat ĺs
AzajźnLatkérő ĺáltal előÍľt klzárő okok és amegkövetelt igazolĺási mód:

KiłźLrő okok:
Azeljánásban nem lehet ajĺánlattevő, ďvĺállalkozQ, és nem vehet részt az alkďmasság
igazolásában ôlyan gazdaságiszereplő, aki a Kbt. 56. $ (1) bekezdésbén foglalt kizáľó okok
Ilatźtya alätartozik



Az e|jańsban nem lehet ajánlattevo, aki aKbt. 56. $ (2) bekezdésbeĺ foglalt kizĺáľó ok
haüĺlya alatt áll.

Azigazolás módja:
A3l0l20|l. CXII.23.) Korm. Rendelet 12. $-a szerint az ajőnlattevőnek ajánlatában
nyilatkozatot kell benýjtanią hogy nem taľtozik a felhívĺfuban el(iirtlrrlzźltćl okok hatalya
ďĄ valamint a Kbt. 56. $ (l) bekezdés k) pont kc) pontját a3|0|20l1. (xII.23.) Koľm.
ľendelet 2. $ ib.) pontja és a4. $ fc.) pontja szeľint kell igazolnia
A KbĹ 58. $ (3) szenntazajanlattevő ajĺánlatĺában csak nyilatkozni köteIes arról, hogy a
szerződés teljesítésehez nem vesz igénybe a Kbt. 56. $ (1) bekezdésben foglďt kizáľó okok
hatĺáIya alá esĺĺ alvállďkozót, valamint azáÄtalaalkalmasságánakigaz-o|ásában részt vevő
sazdasási szereplő nęm tartoaka Kbt. 56. $ szerinti kJzźLÍć, okok hatálya alá.

IÍI.2.2) Gazdaságĺ és pénzĺĺryi alkalmass ág (adou esetben)

Az alkalmassag megítéléséhez sziikséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P/1. Ä' 310ĺ20|I. (xIL 23.) Koľm.
rendelet 14. $ (1) bekezdés c) pontja
alapján a felhívĺĺs feladĺását megelőző
kettő lez'árt pénzĺigyl év közbeszerués
tźrgyäbći szźtrmaző nettó áľbevételére
vonatkozó cégszeľĺien aláírt nyi|atkozat,
attól ffiggően, hogy az ajőn7attevő mikoľ
jött létreo illewe mikoľ kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok ľendelkezésrę állnak.

Plz. A 3|0ĺ2011. Qil. 23.) Korm.
rendelet 14.,$ (1) bekezdés d) pontja
ďapján szakmaí felelősségbiztosításĺĺnak
fennĺĺllását igazoÍő bizüosítĺási köwény és
fedezntlgazolás egyszerű masolata

Az ďkalmassĺĺg minimumkövetelménye(i):

P/1. AlkďmatlaÍL az ajánlattevő, amennýben
az aján7atteteli felhívás feladrását megelőző
kettő |ezálrt pénňgyi év átlragě.ůian .?
közbeszerués üírgyából (takarítási szolgáltatĺás)
származő árbevétele nem éri el a nettó 15

millió forint összeget.

P/2 A|kalmatLan az ajĺánlattevő amennyiben
nem ľendelkea|ĺ. a. talarítósŕ szolgáltatasokra
vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással,
amelynek limitje legalább 20.000.000 Ft/év' és

5.000.000 Fílĺáľesemény: 
.:

Az aján|attevő az alkalmasság igazolrĺsa sorĺán

a KbĹ 55. $ (5) bekezdése szeľint mĺás

szewezet kapacitrísára a. Kbt. 55. $ (6)

bekezdésében meghataromtt esetekbęn
trámaszkodhat. A Kbt..55.$ (4) bekezdésének
megfelelően az előírt alkalmassĺági
követelnényeknek a köais ajánlattevők
egytittesen is megfelelhetuet illetue azon, a
gazdaság' és pénziigyi he|yzete me$atźrozoĺt
ktivetelményeknet amelyek éľtelemszeríĺen
klzfuőlag vonatkoztathatóak a
gazÄasáęi szereplőkre, elegendő, ha köziilük
esv felel mes.

III.2.3) Műszaki. illetve szakmai alkalmassáe fudott esetben)



Az alkalmasság megítéléséhez szĹikséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

}vĺll. A. 3rcĺ20l1^. C)ÜI. 23.) Koml.
ľendelet 15. $ (3) bekezdés a) pontja
ďapjĺĺn a felhívás feladĺásáÍ mege|oz.ő 3 év
(3 6 hónap) legi elentösebb' a közbeszerzśs
tźrgya szerinti (takaľítási szolgáltatĺás)
smlgáltaüásainak ismeľtetése.

M|2 A 310|20||., (XII.. 23.) Koľm.
rendelet 15. $ (3) bekezdés f) pontja
alapján mutässa be a mhőség.biĺosítása
éľdekében tett intézkedéseinek leíľasát.
Ennek hirányában a szabvĺĺnynak
megfelelő, aua| egyenéĺtékíi
minő ségbiáosíüási rends z.erck egy éb
biżonyítékait . Az ajénlatkér(i e|fogadja az
Európď Unió mĺás tagállamában
bej egyzett srcrv ezettłłl sńrmam
egyenéľtékíĺ tanisítvĺíný, toválbbí az
egyenéľtékű minőségbiztosítlási
intézJ<edések e gyéb bizonýtékait

Az alkalmasság minimurnkövetelménye(i):

Iví/l . Atkalmatlan az Ąlźnáattevĺ5' amennyiben
. nem rendelkezik a felhívĺás fe|adäsátt megelőző
36 hónap összességében legalább 10 hónapig
folyamatos an végzett, takarításĺá.ra vonatkozó
olyan ľeferenciával, ahol az éptile(ek) összes
alapterĺilete legalább 20;a0 m2.

Ivĺ/2 Alkalmat|aĺ az Ajánlattevö, amennyibeň
nem rendelkezik takarítĺási szo|ga|tatásta
vonatkozó Iso 900l jelű szabvány szerinti
vagy aza| egyenéľtékíĺ éľvényes
minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal,
vagy az egyenértékĺí . mínőségbiztosíĺási
intézkedések egyéb bizonyÍtékaival.

A Kbt. 55. $ (5) és (6) bek ďapjĺín ajĺĺnlattevő
az ďkďmasság igazolása soľán más szeľvezet
vagy személy kapacitĺísáĺa tĺímaszkodva is
megfelelhet az alkalmassĘi
minimumki'vetelményeknek. Ilyen esetben a
Kbt. 55. $ (5) bek. szerint kell igamlĺll'az
alkalmassági minimumkĺivetelmény
teliesítését.

III.2.4) Fenntartott szeľződésekľe vonatkozó infomáciĺík (adott esetben)

Aszptz.odés védettfogla|końatőkszátmánfennüľtott [ | igen [x| nem

A.szerződes a Kbt. |22. Ę (9) bekezdése szerint fenntartott Í l ĺgen [x| nem

III. 3) Szor,ciłr,ľłtÁs ľĺrcnpľDELÉsÉRE mÁľwló szľnzónÉsnKRo ÝoNATKozó
xťĺr,öľĺ.ncBs r.Br,ľÉlBlBr

m3.1) Ádott foglalkozÁsra (képzettségre) vonatkozó ĺnformácĺók

!ĺ sra|gil|tatás teljeśítése ery ailbtt foglalkozáshoz (képzettséghez):van kötve [ | ĺgen [x|
nem

vdlasz esetén) A vonatkozó iosszabálYi rendelkezésre tiiľténő hivatkozás:

Ia3.2) A szolgĺĺltatás teljesítésében személyesen kłizľemĺiködő szeméIyek

A szeĺvezeteknek ktizölniiik kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen köaemfüödő
személyek nevét és képzettségét



Iv. SZAKASZ: ELJ.liItÁS

IV.l) Az nuÁn,ĺ,s rAnÁĺ,ł.

N.1.1) Áz elján{s ÍajtáĘa

Klasszikus aj ánlatkérők Kôzszolgźůtatőajĺánlatkérők

A KbĹ. Masodik Részében meghatározott
szabályok szerinti.elj ĺínís az alőbbiak
szerint:

A Kbt. Második Részében me$atáĺozoĺt
szabályok szerinti eljarás az a|ábbiak
szerint:

[x] Nýlt

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívĺásos, ďkďmazásának
indokolrása:

[ ] Versenypaľbeszéd

[ ] Hiľdefurény kilzrstételéve| induló
táľgyďĺásos, a|k'a|mazésrának inđokolasa:

[ ] Gyoľsított üárgyďásos, a]7ĺolmazá$ának
indokolása: ' .

[ ] Kerefuľregállapodásos, az eljárás első
részében nýlt

[ ] Keretrnegłĺllapodásos, az e|járáls. e|ń
részében meghívasos

[ ] Keľetnegállapodásos, az eljĺíĺas első
részében hiľdefunénnyel induló táľgyalłásos

[ ] Keľemegĺíllapodiásos, az eljĺíĺĺás első
részében hirdetrrrény nélkiilí tĺĺrsYďłĺsos

t ] Nyílt 
.

[ ] Meghívasos

[ ] Hirdetruény kijzzéteie|évęl indutó
tĺáľgyalrásos

[ ] Keretmegĺíllapodasos, az eljánás első
részében nýlt

[ ] Keretmegĺállapodásos, az eljánĺs első 
.

reszeben meghívásos

[ ] Keretľneglíllapodĺĺsos, az eljánís első
ńszśbenhirdefińénnyel induló táľgyalĺásos

[ ] KereÍľregállapodásos, aze|járás első
ľészében hiľdetnény nélküli taľgyalásos

|v,|.2) Äzajánlattételre vary ľészľételľe felhívandó jelentkezők létszáma vary
keľetszíma (meghívasos és tórgłalasos elÍarós, versenypárbeszéd)

AgazÄełsáLgĺ' szeľeplők tervezettszáĺla . 
:. : '.,.:',....

VAGY:

Teľvezett minimum.és (adott esetbeĄ maxímális |étszźna

A ielentkęzök számáľlak kor!źtozásfuavonatkozó obiektív szempontok:
Iv.13) Äz aiánlattevők létszámának csłĺkkentése a táľryalás vary a Yeľsenypárbeszéd
során (tárgnlás os elj árós, vercenypórbeszéd)

Isénvbe vettek többfoľdutós eliáľást annak érdekében. how fokozatosan csökkentsék a



|.megvitatandó megoldĺások. illewe amegtĺíľgyatandó ajanlatok szamáĺ [ I igen [ | nem 
I

Iv. 2) ÉnľÉxpuÉsl szEMPoNToK

IV.3) AonĺnlszľnłľÍv ľľľ'onľĺÁcIox

Iv.2.1) Eľtékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

fl A legalacsonyabb tisszegiĺ ellenszolgáItatás

VAGY

[x ] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a kłivetkező részszempontok alapján

felujítlási munkĺák., festés utani takaríĹís opcionáIiś díja
nettőFt/rn2lďkalom

nI.2.2) Elektľonikus árlejtésre vonatkozó infoľmácĺók

E|ektronikus árleités fonak alka|mazni ĺ l ĺeen Jx| nem

Iv.3.1) !ĺzajńn|atkérő által azaktálhoz ľendelt hivatkozási szám (adott esetben)

.l

Iv.3.2) lw adott szelz,őilésre vonatkozóan soľ kerÍilt korábbi kőz'zététe|re [ | ĺgen [xl
nem

(Igen vłźlasz esetén töItse H a megfelelő rovatokn)

[ ] EljáÍást megindító, illetve meghirdető felhívĺás

A hirdetmény szátma a Közbeszerzési Éľtęsítőb en: l (KE-s zát{év sz ám)

A hirdetnény közzétételének dáfuma: (év/hó/nap)

[ ] Egyéb konábbi közzététe| (adott esetben)



A hirdetmény száma a Rözbeszerzési Ertesítőben: / (KE-szlźtlt/évszóm).

A hiĺdefonény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdefunény Śzźma a Kőzbeszeruési Érbsítőb en: ĺ (KÉ-s zźm/évs z(m)

A hirdetnény közzétételének dátuma: (éu/hó/nap)

Iv.3.3).A dokumentáció és a lĺĺegészítő ĺratok vary ismeľtetők besz.eruésének feltételei
(adott esetben)

A đokumentĺáciő beszerzésének hatĺĺľideje

Dátum: Aawnĺ...... (év/hó/napl Iđőpont 10:00
A dokumentációéľt fizeüri kell [x] ĺgen [ | nem

(Igen váIasz esetén, csak szómok|ral) Aĺ:63500 Pénznem: HUt

A Íizetés feltételei és módja: 
..

A dokumenüáció vételára (50.000,- Ft + Áfa) átutalĺással fizetendŐ a PROVITAL Fejlesĺési
Tanacsadó ZÍt. K&H Bank Rt-nél vezetett t0400l26.49575052-53551002 szamú
szźlĺľrůátjára, Az átutaláskor, illetve a posai befizetéskor abefizeJésjogcímét (dokumentĺáció
díia) és a hirdetménv kijzz'etéte|i szźľľrźÍ tKÉ-száĺnotl kell feltiinteÍri.
Iv.3.4) Ajánlattételi vary részvételi határidő

Dáfum: 20l2/|2l ... (éu/hó/nap) Időpont 1 0:00

IV;3.5) Äz aián|attételi.'felhÍvás megkiildóse a kĺválasztott jelentkezők részéte
(rěsnételifelhívás ésetén) '.' ..

Dáfum: ftv/hó/nan)
Iv.3.6) Az(ok) a nyelv(ek)' amely(ek)en az ajánlatot ĺlletve.ľészvéte|i jelentkezések
benyújthatók

t ] Az EU bĺánnely hivatďoŚ nyelve

ĺ'1 
^z 

EU kiivetkező hivatalos nyelve(i):

[ | Egyéb:

lxl Magyar
IV'.3.7) Áz ajánlatĺ kiittitfség nnÍnimálĺs ĺđőtaľtama (kivéve résnétéIifelhívás esetén)

.ig (év /hő/nap )

VAGY

AzidőtaÍtamhónaoban: vaęynaobart:30 hz aiánlattételi hatlźridő leiórtátóI szómína)



Iv.3.8) Az aián|ritok vary ľészvéteľ felhívás esetén a ľészvételĺ jelentkezések
felbontásának feltételei

Dátum: 20l2l|2ĺ.. (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Hely: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó zÍt. (1022 Budapest, Bimbó ut 68.)

Azajántatoúrésnéte|ijelentkezések felbonĺásárijelenlétľejogosult személyek tx| ĺgen [ ]
nem

(igen vólasz esetén)További információk a jogosultakról és a bontési eljĺíľásľól:

Kbt.62. s (2) bekezdése szeľint.

v. SZAKASZ: KIEGÉ szllro INFoRMÁCIoK

vil Á közbesrłrués ismétlődő jeltegéľe vonatkozó ĺnfoľmációk (adott esetben)

A'közbeszerzśs ismétlfrő jellegú [ | igen [x] nem

v ól as z es etéd A további hiľdetmények kĺs7zétételéÍLek teľvezett idej e :

V.2) EuľópaÍ Uniós alapokľa vonatkozĺí ĺnformációk

Aszemődés Euľópaĺ Unĺós alapokbóI finanszírozott pľojekttel.és/vary programma|
kapcsolatos

[ | igen [xl nem 
:

V.3) TovÁľBI INFoRJtĹĺclol< (adott esetben)

V;3.1) A táľryalás lefolytatásának menete és az aján|atkéľő által etőíľÚ alapvető
snbáIyai, az első táľryalás ĺdőpontia{ha az eljárós tárgnlásoý

v.3.2.1) A'dokumentáció megvásáľlása, ätvételevary elektľonĺkus úton tfiľténő
e|éľése az eljáľásbau vató ľészvétel feltétele? (adou esetben) !x| igen ! | nem

v.3.2.2) A dokumentĺĺcĺĺí' és a kĺegészítő iľatok, vagy Ísmertető ľendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos további infoľmácĺĺík (adott es etben)

A đokumeľrtĺíc iőt. az 'źE átuta|élsát igďża!ć} biżonylat bemutaĺásával lehet szeméIyesen'

átvenni az A.melléHet II. pontjában megietölt címen munkanapokon 9.00.16.00 óra között,

az ajénlaftéte|i hatríridő lejrńľtĺínak napján 10.00 órĺíig. A bizonylatnak taĺta|mania kcll,
hagy az áfutalás jogcíme a dokumentĺíció vételárą tovźbbá fel kell tiintetni a hirdeünény
kozzétętehszémźú'[KE+zámot]. Ajáolatkérő a Kbt. 49. $ (6) bekezdés alapján előírj'ą hogy
a dokumentációt ajĺĺnlatonként legalább egy ajánlattevőnek vaw azajĺánlatban megnevezett

alvĺĺllalkozónak meg kell vĺísĺĺľolnia. A dokumentĺáció masra át nem ruhĺázható.

v.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb aján|at kÍválasztásáĺak értékelési szempontja



adható pontszám alsó és felső határa:

v;3.3.2) Az iisszességében lęelőnyösebb ajánlat kiválasztásának éľtékelési szempontja
esetén a mĺídszer',(módszerek) ĺsmertetése, amellyel azaján|atkérő megadja az
V.3;3.1) pont szerĺntĺ ponthatárok kłizötti pontszánoÚ:

1-10 '

.

A pontozas aKőzbeszeruési Hatóság az összességében legelőnyösebb ajźn|atkiválasztasa
esétén a|Lra|maz}ntćlmódszerekľől és az ajánlatok elbínílasáról szóló útmutatojanak $É
6l.) uI.A fejez-et 1.b) alpontja szerint tiirténik. Ezen beltil az I-5 részszempontok esetében
a ba) alpontnrál 'míga 6. részszempont esetén a bb) ďpontnál megadott számíüĺsi képleteket
a|t'a|mazzaajánlatkérő. :

v.3.4) A III.2.2) és a III.2:3) szeľintĺ feltételek és ezek előíľt Ęazolásĺ módja a
mĺnősített ajánlattevők hĺvatalos jegzékébe ttińénő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigoľűbbak

[xl igen [ ] nem 
.

Igen válasz esetén.azon alkalmassági követelmények(III.2.2. és IIL2.3. pont)
.megietölése, amelyek a minősíÚett ajánlattevők hÍvatalos jegyzékébe tiĺľténő fclvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigoľtĺbbak

Pĺ|-P/2.M]|.-M]2.

v3.5) Az aján|atibiztosítékľa vonatkozĺó előírások (adott esetb.9n) : ..

v3.ó' Az eliánńs a Kbt. 40. s (3).(4) bekezdése alapján kerĺil megindításra: [ | igen [x|.
nem

V.4) Eryéb ínfoľmácÍók '- 
....... 

. .

1.) Bármely gazdasáryl szeľeplő _ a Kbt. 45. $ ill' t22. s (5) bek. éľtelmében - írĺĺsban
kiegészítő táĺj,ékoztatást kérhet az NI. pont szeľintí eléľhetőségen. Á;ĺántatkérő felkéri a
gazdmág: szcľeplöket. hogy kérdéseiket ne csak postai ill. faxos'úton, hanem e-4ajl
foľnĺájában (szerkeszthető verzióban) is juttasĺák ei. .... 

:

2.) Az ajanlatokaÍ írásban, 2 pé|darryban (1 eľedeti, 1 masolat), ńrt csomagolasban kell
benýjtani a Kbt. 60. $ (1) bekezdése alapjĺĺn ajránlatkéľő által dlőbbiakban előíľt formai
követelnényeknek megfelelően. Amennyiben eltérés van az ajáĺ1at,,eređeti'' és ,,mĺísolati''
példáľrya között, Ajánlatkérő az,,ereÄeti'' példĺányt tekinti inínyadónak.

Az ajantatfoľmai követelnényei a következők:

al Azt eredeti össze kell frimi. a csomót mafficéxal
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az ajánlat elsó vagy hátsó lapjához rögzitenl, a matľicát le kell béLyegezni, vagy u
ajĺánlattevő részétol erre.jogosultnak ďá kell íľni, úgy hogy abéLyegzo, illetőleg az aláírás
legalább egy rész.e amatricán legyeu.

b) Azajánlat oldalszámo zźsa eggyel kezdőđjiin és oldalanként növekedjen. Elegendő a

szövegét vagy szźlmokatvagy képet taľtalmazó oldalakat szĺámoni, az ĺires oldalakat nem

kell, de lehet..A címlapot és hátlapot. fta vannak) nem ke[l, de lehet szěmozĺĺ.i. Az
ajan|atkér(l azettőlkisméľtékben e1térő számozźstful. egyes oldalaknrĺl alA,lB oldďszam)
is kötelgs etťogađni, ha a tartďomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelmůen

azoĺĺosítható és az iratok helyére egyértelmiien lehet hivatkoni. Az ajĺĺnlatkéľő a
kisméľtékben hiĺányos szÁmozźst kiegészítheti ' Lla ez az ajźnlatbran vďó tajékoződźsa,
.illetveazaján7afr avďóhivatkozásaérdekébenszÍikséges.

c) Az ajánlahak az elejéntarüalomjegyzeket kell taľtalmazníą mely alapján az ajánlatban
. szereplő dokumentumok oldalszłm alapjanmegtďálhatóak.

d) Azeredeti ajrfoilaton meg kell jelölni, hogy azazeredetipéldany.

AjĺánlattevĆĺ köteles a teljes ajánLatát Íľasvédett (pl. PDF vagy JPG) foĺľrátumban,
elełĺľonikus úton (CD vagy DVD adathordozon) is benyujtanL. Az ajánlatokat tarta|maző

csomag kiilső boríüásán a ,,Jőzsefuarosi ontornuĺnyzat _ Takaľítás - Ajránlať', illetve ,,Az
ajánlattételi batáńdő |ejártäůgfelbontani tilos!'' megielölést kell felttintetri

g,) Azajĺánlatban Ąĺĺnlattevőnek a Kbt. 60. $ (3) bek. szeĺint nyilatkgznia kell, továbbá
csatolni kell a Kbt. 60. $ (6) bek. szeľinti felolvasólapot, az. Ajĺĺnlatkérći ĺĺltal kiadott
mintának megfelelően.

4.) A Kbt 40. $ (1) bekezdése szrrjnt ajánlattevőnek ujĺ^lutea* meg kell jelölni
a) a közbeszeľzésnek azt a rcszét (részsit), amelynek teljesítéséhez az aján|atüevő

ďvĺíllďkozot kívan igénybe venni,

b) u ezcrl tészek tekintetéb€n a kijzbeszevś,s értékęnek tiz száza|ékźÉ megbaladó

mértékben igénybe venni kívĺĺnt abva||a|kozćý'at, valamint a közbęszerzpsnek azt a.

szĺízalékos eľźnyat, amelynek teljesítésében a megieliilt ďvłállalkozók közre fognak
működni.

5.) Az aján|athoz csatolni kell a cégsegyzésľe jogosult(ak) a|áirési címpéldĺĺnyát.
Amennyiben az aján7atot nem a cégkivonatbaĺi szeľeplő cégiegyzésre jogosult személy(ek)

íÍ,tA (íÍtźi<) aIá, egy eľre vonaÍkoző meghaÍa|mazást is csatolni kell, mely tarta|mazła a
meghatďmazott aláÍľás mintĺĺját is.

6.) Az ajáĺĺatkérő fenntartja annak jogát, bogy a Kbt. 124. $ (4) bekezdése a|apján az
amiĺsodik tevőt is meghatźLrozza és



az e|jáÍás nyertesének visszalépése esetére. 
.. 
. .. '..

7.) A Kbt. 54. $ (l) bekezdése szerint ajánlatkérő etőíqa,hogy ajánlatt evĺi tá$ékozóđjon a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekľe vonatkozó 

"lyfo 
kötelezettségekľől,

amelyeknek a teljesítés helyén és a szplzi5dés te|iesítése soran. meg kell felelni. A
taj ékoztätas t az i||etékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.

8.) Közös ajĺánlattétel esetében csatolni kell a közös ajánlattevők által ki'ti'tt megállapodĺást,
amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladaqegosztĺás kérdéseiről,
továbbá nyilatkozrriuk kel| amól, hogy a kĆizös nyertességiik esetéh d szeruodésben vállďt
vďamenný kiitelezęttség teljesítésééľt egyetemleges felelősséget vállďnak

9.).A Kbt. 60. $ (5) bekezdese alapjĺfu ajanlattevőnek nýlatkozrria kęll ,anól, hogy a kis- és
közepvállalkozĺsokról, fejlőđésiik támogaüásáľól szóló törvény szerinJ mikro., kis. vagy
ľĺ'zepva''ďkozasnakminösu'.e. ,

v.5) E EIRI}ETMÉNY FELADÁsÁNAK IDiFoNTJAz 2012||2| .. . (ěv/hó/nap)

A. MELLEKLET

.. , Továbbĺ címek és kapcsolattaľtásĺ pontok

I) Továbbĺ infoľmĺĺció a ktivetkező címeken és kapcsolattaľtási.pontokon szeľezhető.b.e

Hivatalos név:
PROVITAL Fejlesztési T anácsadő Zĺt.

Postaĺ cím:
Bimbó út 68.

VáľoslKözség
Budapest

Postai irányítószĺĺm:
1022

Oľszág:
HU

KapcsolaĺtaľtásÍ pont(ok) :

Círnzett:
dľ. Costin Gabriel

Telefon:
061 4118417

E.maĺl:
costin. gabriel @provitazrt.hu

Fax:
061 4t18401

Internetcím (uRL):

II) CÍmek és lĺapcsolattaľtási pontot ahonnan a dokumentĺĺció és a kĺegészítő iľatok



Hĺvatalos név:
PROVITAL Fej lesztési T anácsadő Zrt.

Postaĺ cím:
Bimbó út 68.

VáľoslKözség
Budapest

Postai irányítőszálmz
1022

orczĺíg:
HU

Kapcsolattaľtási pont(ok):

Címzpttz
dr. Costin Gabńel

Telefon:
061 41t84r7

E-mail:
costin gabńel@pľoviazľt.hu

Fax:
061 4118401

rntemeúcím (jRL):

beszeľezhetők

III) CÍmekćs kapcsolattarÚásĺ pontot ahova az aiánlatol<atlrészvételĺ jelentkezéseket
kell benyújtanĺ

Ilĺvatalos név:
PROVITAL Fej lesztési T aĺá.r;sadő Zrt,

Postai cím:
Bímbó út 68.

Város/I(özség
Budapest

Postai ĺnńnyítószńm:
1022

országz
HU

KapcsolattaľtásÍ pont(ok):

CÍmzett:
dľ. CostinGabríel

Telefon:
061 4118417

E-mail:
costin. gabľiel@provitazrt.hu

Fax:
061 4118401

Inteľnetcím (URL):



IV) A nĺ..łsIr.ł.rÁľu.ľníno cÍľĺu, AMELY ľpvÉľBľ az aĺiĹľĺ.aľxÉ*ó o. ľBszBnzÉsľ
vÉezl

Irĺvatalos név:

Postaĺ cím:

Váľos/Község Postai inínyítószám: oľszág:

- (Az A. melléklet [V) szakasza sziikség szeľint tiibb példĺányban is hasná]hato) --

B. MELLEKLET

- 7 alAĺy' RESZEKRE VONATKOZO INFORM,a.T-rul

RÉszszLul1 Eĺurvtzts:

1) RÔvlo ľĺBcrrĺ,ľÁnozÁs:

2) KozÓs KÖzľBszpRzÉst SrnĺnevzŔ'K (cPv)

3)MnľwvĺsÉc

(adott esetbeĄ csak szdmolr}al)

Becstilt érték źLfa nélkiil: Pénznem:

YAGY:

és közitt Pénzrem:
4) Aszs,nł'őpÉs rniľ.łnľłľĺÁnł v.łcy r<pzpBľÉnp/ľEFn.'EzÉsÉnr voľ.ł,ľrozó
KÜLÖNBöZó nóľoľĺľoK FELTÜNľBľÉsn (adott esetben)

Az ídőtartam hónapban: vagł napbart: (a szerződés meglötésétől szd.mína)

YAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befeiezes ftv/hó/nad
5) TovlłľľI INFoR]Włclóx a, rrÉszucóL




