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Budapest Főváľos VIII. kerůilet Józsefvárosi Onkormányzat Képvĺselő.testiiletének
Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottsága
Gazdálkodási

Ügyosztály

......sz. napirend

ELOTERJESZTES
AYáĺosgazđálkodásiés Pénzügyi Bizottság 2016. augusztus 15-i ülésére

Táľgy: Javaslat ,,Yállalkozási szerződés keľetébenJózsefoáľos karácsonyi
és d íszkivi|áłgítása,, táľ gy űl kőzb eszerzési elj á rás m e gin dítás áľa

Előterjesztő: dr. Galambos Eszteľ igyosńá|yvezető
Készítette: Ga.ĺlKrisztian
A napirendet nyilvános ülésen kell tláľgyalni.
A dcĺntés elfo gadás ah oz e gy szeru szav azattöbb s é g szfü
Melléklet: I. sz.bírźiatilapok

s é ge

feldíszítése

s

2. sz. aiźnlattételifelhívás és közbeszerzésí dokumentumok

Tĺsztelt Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság!

I. Tényállás

és a diintés tarta|mának ľészletesismeľtetése

A

Buđapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmámyzat (a továbbiakban: onkormányzat) 2015. évben a Kbt. Haľmadik Rész (nemzetí érté|ł.ntárte|érő éľtékű)szerinti nyílt ktlzbeszerzési eljĺíľásíľtki Józsefuaľos karácsonyi feldíszítéseés díszkivilźąitása érdekében.

2016. évben ismételten kozbęszeruési eljaľás kiirásźra kerül soľ, melynek megindítását megelőzően felméľésrekerültek a rendelkezésre álló díszvi|ásítási elemek. motívumok. fénvflizérek, egyéb eszközĺjk.

A

2016. évi költségvetésről szóló ĺjnkormźnyzatirendeletben a karácsonyi díszvilágításra
bruttó 25.000,0 ę Ft keriilt meghatározásra. Mindezek a|apjźn Józsefüaros kaľácsonyi feldíszĹ
tése és díszkivilágítása beszerzésének becsült éľtékenettó 19.l33.858,- Ft, fedezete a|1405
címen biztosított.

Az

ajźn|attevő feladata Jőzsefvéros kaľácsonyi feldíszítéseés díszkivi|ágitása az a|ábbi rész|e-

tezés szerint:

-

Jőzsefvtros közigazgatási teľiiletén Szabó Ervin tér fe|đíszítése:
paľti feny elhelyezésę a

fźůĺĺa
az utca felett, adventi koszoru kihelyezése, Mikszáth téľiÍrĺkfeldíszítése,

- A Horváth Mihály tér fe|díszítéseés adventi koszoru kihelyezése, valamint a Baross utca
(József kĺjrut és a Hoľváth Mihály tér kĺjzötti szakaszźnak), valamint a Horváth Mihály téľi
fák feldíszítése,

A keľiilet karácsonyfájának feldíszitése: Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály téri Pazmány Péter szobor előtt, a kialakított helyen 1 db |2-I4 m magas fenyőfa fęlállítása és feldĹ
szítése,esti díszkivíIágítźsa,
-

- A Lőrinc pap téren, Szabő Ervin t&en; Golgota téren; KáIváría téren; Mátyás téręn és a Teleki téren 1-1 db 4-5 m magas fenyőfa felállítása a meglévő fenyőfatalpba, valamint Betlehemi jászol kihelyezése és feldíszítése.

il bt

- Azuj - az onkormányzattulajdonába kenilő _ díszkivilágítási elemek bęszerzése és meglévők felújítása (tcibbek kcjzött 400 db kültéri fényfilzérbeszerzése, 103 db fenykábeles motívum teljes felújítása), továbbá 6 db 4-5 méteľes fenyőfa beszerzése, kihelyezése, feldíszítése.
A nyertes ajáĺIaÍtevő á|ta|.._ a sajźĺtkörében felmerĹilő dologi és anyagi költségeken ful _ téľĹ
tendő költségek: azELMU-felé: elektromos energia/źnamfěIhaszĺá|á. dĺ;u, u gu(-f.le: mun-

kavédelmi oktatás díja, oszlopbérleti díj, a területfoglalással, engedélyezéssel kapcsolatban
felmeľülő költségek.

A

fenti műszaki leírás alapj źn az Ész-rpn Kft. összeállította a kozbeszeľzésekľől szóló
2015. évi CXLIII. toľvény(Kbt.) 113. $ (1) bekezdés szerinti eljĺíĺásajźnIattéte|ifethívás és
közbeszerzési dokumenfumok tervezetét, melyet 201'6. auguszťus 10. napján elektronikus vé|eményezés céljából aBírá|őbizottság felé továbbított. A Bitá|ő Bizottság megái|apításai (1.
sz. melléklet) az alábbiak:

A Bírá1ó Bizottság megszavazta a Kbt. HarmađikRész, ĺemzeti eljárásrend szeľinti
nyílt közbeszerzésí eljarás (Kbt. 113. $ (1) bekezdés szeľint) a|kaImazásźi.
2.) A Bfuá|ő Bizottság megszavańa és elfogadta az ĺisszefoglalő tźljékoztató,felhívás,
1.)

kij zb e szer zé si đokumentumok tew ezetét.
3.) A BírźiőBizottság megszavazta és elfogadta a Kbt. l13. $ (2)- (3) bekezdés szetint a
j avasolt gazdasźęi szereplőket :

l.KATAZOL Kft.

cím:

cégsegyzékszéĺn:
adőszám:
képviseli:
2.

7400 Kaposvaľ, Hiĺľsfau. 8/E fsz.3.

Cg.14-09-314754

11465795-2-14
Csalló Zsolt ügyvezeto igazgatő

Best-Vill.2000 Kft.

székhely:

IZZ}Buđapest, Fonó u.2-6.

adőszáma:
képviseli:

11936323-2-43
Galló István

cégsegyzékszáma: 0l 09 867239

3.

HUNILUX Kft.

székhely:

1097 Budapest,

adőszáma:
képviseli:

10438200-2-43.

cégegyzékszélĺna:
01 09 071353

Vaskapuu43-45.

Klenovics Gyula

A teljesítéskezdete 20|6. november l2.,befejezése2017.januaľ 31.

Az

ajánlatok értékelése:Kbt. 76. s Q) bekezdés c) pont a|apjan a legjobb aFéÍtékarźny a|apjĺĺntörténik.

A Bírá1ó Bizottság tagjainak egyéni bírá|ati|apjai az előterjesńés 1. sz. mellékletétképezik,
melyek szęrint egyetéľtenek az iratanyagga|, és javasolják elfogađnia ĺemzetíéÍté|ł.rertárt
e|érő, nemzeti nyílt kĺizbeszerzési eljaľást megindító összefoglalő tájékoztatót, felhívást és
dokumentációt.

Az

előterjesztés 2. sz. mellékletétaz aján|attételi felhívás és a kozbeszeruési dokumentumok
tervezete képezi.

thL

II.

A beteľjesztés indoka

A

szolgáItatás megrendelésének becsült éľtékea|apjźln nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása
szükséges, mely eljáľás megindítására vonatkozó döntés aBizottsźryhatáskörébetartozik,

III. A döntés célja, pénziĺgyihatása

Az onkormźnyzat az

e|łitefies:ztésszerinti feladatok megvalósítźsával a karácsonyi ünnepeket
méltó, az e|miút évek hagyományainak megfelelően kívanja biaosítani cinként vállalt feladat.

Fedezete a 11405 cím dologi _ önként váIlat feladat - e|oirźnyzaténbińosított.

IY. Jogszabályi ktirny ezet

A

Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és Miiködési Szabźiyzatárő| szőIő 3612014
(XI.06.) önkoľmányzati rendelet 7. melléklet 1.1. pont 1.1.3. atpontja szerint aYźrosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság dĺint közbeszeruési ügyekben az eljárás megindításĺáľól, eredmény megállapít ásźtő|, beszerzésí ügyekben az eredmény megállapításáról.
Kéremaza|ábbihatarczati javaslatelfogadását.

H,łľlĺnoz.łTIJAvASLAT
A Váľosgazdálkodási

1.

és PénzĺigyĺBĺzottság úgy dönt, hogy

,,Yá|Ia|kozásí szerződés keľetébenJózsefuaľos karácsonyi feldíszítéseés díszkivilágĹ
tása,, tttgyban a kozbeszerzésekĺől sző|ő 2015. évi CXLIII. tcirvény Harmadik Rész,
uniós értéIďlatár alatti éĺtékíi
hirdetmény nélküli nyílt (Kbt. 113. $ (1) bek. szerinti eljĺáľás) közbeszerzési eljáľást folytat le.

Felelős:

polgármester
Hataľidő: 2016. aususztus l5.

2.

elfogadja az e|óteqesztés 2. számu mellékletétképezo kozbęszerzési eljáľást indító
aján|attételi felhívást és kĺjzbeszeľzésidokumentumokat a BfuáIő Bizottsźęjavaslata
a|apján.

Felelős:

polgármester
Határiđő: f0I6. augusztus 15.

3.

elfogadja az alábbí kiválasztott három gazdasági szereplőt:
1.

KATAZOL Kft.

cím:

7400Kaposvaľ, Harsfa u. 8/E fszt' 3.
cégtregyzékszźlm:Cg. 14-09-314754
adőszám:
||465795-2-14
képviseli:
Csalló Zsolt ügyvezető igazgatő
2.

Best-Vilt.2000 Kft.

székhely:

I2Z}Budapest, Fonó u.2-6.

ađőszélma:
képviseli:

11936323-2-43
Galló István

cégegyzékszáma:01 09 867239

lhL

3.

HUNILUX Kft.

székhely:

1097 Budapest,

ađőszárna:
képviseli:

10438200-2-43.

cégsegyzéksztlma: 01 09 071353

Vaskapuu 43-45.

Klenovics Gyula

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016. augusztus 15.

4. az

eljźnás határidőit tekintve úgy dönt, hogy az ajánIattéte|i hataľidő: 10 naptári nap

Felęlős: polgármester
Hataľidő: 2016. augusztus

A

1

5.

dĺjntésvégtehajtźsátvégzó szeruezeti egység: Ész-rpn Kft., Jegyzői Kabinet,

Gazdálkodási Ügyosztály
lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjénekjavaslata a
ko zzététeImő dj ár a: honl ap on

A

ĺa

Budapest, 2016. augusztus

1

,l

,,v.

eĺł^'2aĄYru(A!
dr. Galambos Eszter

1.

ügyosztályvezető
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1.

Ajánlatkéľő: Józsefváľosi Önkormány.zat (1082 Budapest, Baross u. 63.67,)

!' A közĘe9zerués táľgya; ,JýáI|a|kozási szeľződés keretében Józsefoáľos kaľácsonyi feldíszítéseés
díszkivitágÍtás-ťárgy(s, Kbt. Harmadĺk Rész, nemzetĺ eUárásrend szerinti nyí|t közbeszerzésĺ eĺjáĺás (Kbt. 113'

$ (1) bekezdés szerint) során az összefog|a|ó tájékoztató' fe|hívás, közbeszezési dokumentumók brvezetének
és a Kbt. 113. 5 (2)- (3) bekezdés szerint a javasolt gazdasági szerep|ők véleményezése'
3. Időpont: 2016. augusfus

ĺ4 ,

ł3

z

oa

őra

a' A jegyzőkiinyv felvéte|ekoľ jelenlévő személyek alutírott BB tagok
1.) A Bírá|ó Bizottság megszavazta a Kbt' Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti ęyí|t kozbeszezési
eljárás (Kbt. 113' s (1) bekezdés szerint) a|ka|mazását.
2.)

A

Bírá|ó Bizottság megszavazta

doku mentu mok tervezetét.

és e|fogadta az

összefoglaĺó tájékoztató, fe|hívás, kozbeszeęesi

3.) A Bí"áló.Bizottság męszavazta és eĺfogadta a Kbt' 113. 5 (2)- (3) bekezdés szerint a javasolt gazdasági
szerep|őket:

T. KATAZOL Kft.

címl

7400 Kaposvár, Hársfa u.

cegjegyzékszám; Cg. 14-09-3!4754

adószám:
képviseli:

BĺEfsz.3.

!1465795-2-74

Galló Zso|t ügyvezető igazgató

2. Best-Vill. 2000 Kft.

székhely:

cégjegyzékszáma: 01

adószáma:
képvĺseli:

1222 Budapest Fonó u.2-6.
09 867239
7Ĺ936323-2.43
Gal|ó István

3. HUNILUX Kft.

székhely:

cégjegyzékzáma: 01

adószáma:
képviseli:

1097 Budapest, Vaskapu u 43-45.
09 071353

Ĺ043&200-243.
K|enovics Gyu|a

4') A B|ra|ó Bizottság az e|járás határidőit tekintve az a|ábbiakat javaso|ja:
Az összefogla|ó
időtariam.

tájékoztató a|apján 5 munkanap |egyen az e|járásra való érdekĺődésrerende|kezésre át|ó

Az összefog|a|ó

tájékoztató lejárľát követően 1 munkanapon belÜl kerti|jön megkü|désre az e|járást

megindító fe|hÍvás a gazdasági szereplőknek'
Az aján|attéte|ĺ határidő: 10 nap.

5.)

A

Bírá|ó Bizotbág megszavazta az összefog|aló tájékoztató, fe|hívás, közbeszeaési dokumentumok
tervezetét és a Kbt' 113. g (2)- (3) bekezdés szerĺnti gazdasági szerep|őket javaso|ja eĺfogadásra a
dontéshozónak.

.i

,AUrÄ-

í

MeIlék|et:

1.

2'

Egyéni bírií|ati |apok
Összeférhetet|enségi és titoktaftási nyi|atkozatok
Kmf,

Bíraló Bizottság tagjai:

tr..ł::-.-.

/ľ'L
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EGYÉNI gÍRÁLATI LAp

){á||a|kozäsi szerződés keľetébenJózsefuáľos karácsonyi feldíszítéseés díszkivi|ágítása,,
ťárgyú, Kbt' Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti nyí|t Ŕo.o.'."oeii_"u*u.

třo-t...iĺs].ä?l

bekezdés szerint) során az'összefog|a|ó tájékoztató, felhívás, kozbeszezési dokumentumok tervezetének
és a Kbt. 1i3. 5 (2)- (3) bekezdés sżerint á iavasoĺt gazdasági
łeĺeňénve.oe.

''"."pr[

Ajánlatkéró neve: Józsefoárosi önkoľmányzat (1082 Budapest, Baross u. 63.67.)
Bľa|ó Bizottság

tada:

{iÉńLŁDľSfTiłpJ

a Kbt'' Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt
közbeszeaési eljárás (Kbt. 113, 5 (1) bekezdés szerint) a|ka|mazását.

1') Javas|om megszavazni és elfogadni
1') Javas|om megszavazni

és e|fogadnĺ az

'
dokumentumok tervezetét.

összefoglaló

tájékoztató, fe|hívás, közbeszezési

2') Javaslom megszavazni és elfogadnĺ a Kbt' 113. s (2)- (3) bekezdés szerint a javasolt gazdasági
szereplőket:

1. KATAZOT Kft.

cím:

7400 Kapowár, Hársfa u. B/E fuz. 3.

cégjegyzé|<szám: cg' t+o9-3I4754

adószám:
képvise|i:

tI465795-2^L4
Csalĺó Zso|t Ügyvezető igazgató

2' Best.Viĺ|. 2000 Kft'

székhe|y:

1222 Budapest, Fonó u' 2-6.
867239

cégjegpékszáma: 01 09

adószáma:
képviseli:

L!936323-z-43
Gaĺló István

3, HUNILUX Kft.

székhe|y:

1097 Budapest, Vaskapu u 43-45'

adószáma:
képvĺse|i:

K|enovics Gyu|a

cégjegyzékszáma: 01 09 071353

Io4382oo-2-43.

3.) Az alábbi e|járásĺ határidőket javas|om:
Az összefog|aló tájśkozbtó a|apján 5 munkanap legyen az e|járásra vaĺó érdek|ődésľe
rende|kezésre ál|ó időtartam'
Az.összefogla|ó tájékoŽtató |ejártat kdvetően 1 munkanapon belü| kerÜ|jön megktiĺdésre
az
e|járást megindító fe|hívás a gazdasági szereplőknek'
Az aján|attéte|i határidő: 10 nap.

a Bírá|ó Bizottság kLi|dje meg elfogadásra a döntéshozónak az összefog|aĺó
tajékoztató, fe|hívás, közbeszezési dokumentumok teńĺezetétés a Kbt. 113' (2)- (3)
bekeäés
5
szerinti gazdasági szerep|őket a kozbeszerzési eijárás megindrtása érdekében.

4') Jav.as|om,.hogy

5.) A fe|hívássa|, kozbeszerzési dokumentumokka| kapcsolatos észrevételeim, javas|ataim az a|ábbiak:
Budapest, 2016' augusztu5 ĺť.{.
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!źłĘ{j-Aĺáírás
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ĺĹń-
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összeľÉnľIrľĺľuľsÉar
És rľrorrĺnĺÁsrNYILATKoZAT
A 2015' ÉwcxLEI. ľönvÉľv (łľovÁsslAxenľÝ lGr.)
25. 5-A szERrNr

ŕ.Łtgg1

A|u|írott

a

(|akcím:
mint a BíľáIó Bizottság tagja nyi|atkozom, hogy

.(,

Józseńrárosi önkoľmánľŹat.(1082 Budapest, Baross u. oz-sz,f áltál megindítanäá

.'Vá||alkozási szenődés keľetében Józsefváľos karácsonyí feHíszířéseés
díszkivi|ágítása" táĺgyÚ közbeszerzési e|járásban nem tańozom a Kbt. 25, $-ában
meghatározott összeférhetet|ensegi feltéte|ek hatálya a|á.

Nyĺlatkozom, hogy minden szükséges intézkedéstmegteszek annak érdekében,hogy elkerÜljem
cjsszeféĺhetet|enséget és
verseny tisztaságának sére|mét eredményežő he|yzetek

az

kiaIaku|ását.

a

Kijelentem, hogy az e|járás során tudomásomra jutott információkat jogosu|atlan szemé|ynek sem
aze|járás a|att sem azt követően nem adom ki. i|ĺ, nem teszem hozzáférhetővé.
Budapest, 2016. augusztus.'ť.i
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EGYÉNI sÍRÁĹAĺrLAp

,,Vá|la|kozási szeęődés keretében Józsefiráľos karácsonyi fetdíszítéseés díszkivi|ágításatárgyú,-Kbt. Harmadik Rész, nemzeti-e|járásrend szerinti nyíit Ŕozbeszezési e|járás (Kbt. 113: (1)
s
bekezdés szerint) során az osszeíog|a|ó iajékoziató, fe|hívás, kozbeszezési dokumentumok tervezeténeŔ
és a Kbt. 113. 5 (2)- (3) bekezdés szerint a javasolt gazdasági szerep|ők vé|eményezése.

Aján|atkéľő neve: Józsęfvárosi önkoľmányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)
Bírá|ó Bizottság tagja|

?nLuin slłvťEĄ

1') Javaslom megszavazni és e|fogadni a Kbt' Harmadik Rész, nemzetĺ eljárásrend verinti nyí|t
közbeszezési eljárás (Kbt. 113. 5 (1) bekezdés szerint) a|ka|mazását.
1') Javaslom megszavazni

és elfogadni az

dokumentumok tervezetét.

összefog|a|ó

tájékoztato, fe|hÍvás, közbeszeęési

2.) Javas|om megszavazni és elfogadni a Kbt. 113. 5 (2)- (3) bekezdes szerint a javasoit gazdasági
szereplőket:

.

1. KATAZOL Kft.

cím:

7400 Kapowár, Hársfa u.

cégjegyzékzám: Cg.14-09-3t4754

adószám:
képvise|i:

BĺEfsz' 3,

77465795.2-t4
Csal|ó Zsoĺt ügyvezető igazgató

2. Best-Vill. 2000 Kft.

székhely:

- cégjegyzékzáma:

adószáma:
képviseli:

1222 Budapest, Fonó u. 2-6.
01 09 867239

LI936323-2-43
Gal|ó Isfuán

3. HUNIĹUX Kft.
székheIy:

cégjegyzékszáma:

1097 Budapest, Vaskapu u 43-45.
01 09 071353

adószáma:
képviseli:

10438200-f-43.
Klenovics Gyula

3.) Az a|ábbi e|jáľási határidőket javas|om:

Az

összefog|aĺó tájékozbtó a|apján

rende|kezésre áI|ó időtartam.

5

munkanap legyen

Az-összefogla|ó tájékozbtó lejártát kovetően

1

eljárást megindíto fe|hívas a gazdasági szerep|őknek'
Az ajánlattételi haüáridő: 10 nap.

az

e|járásra va|ó érdeklĺídésre

munkanapon belĺil keni|jön mękÜ|désre az

4.) Javas|om, hogy a Bír.á|ó Bizottság ktj|dje meg elfogadásra a döntéshozőnak az összefogĺa|ó
tájékoztató, felhÍvás, közbeszezési dokumentumok tervezetét és a Kbt. 113' 5 (2)- (3) beke;dés
szerinti gazdasági szereplőket a kózbeszerzési eljárás megindÍ,|ása érdekében.

5') A fe|hÍvássa|, közbeszerzési dokumentumokka| kapcsolatos észrevéte|eim, javas|ataim az a|ábbiak:
Budapest. foL6. augusäus 4,ł,

/ľ'L
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?,ĄLut si!łJ'Ją
Á4,tA \'/'ě'o:sua?la. ĺą.9..,.
), mint a Bírá|ó Bizottság tagja nyi|atkoz"*:t'ĺä;
=
^ = a Józsefváľosi önkormányzat (1082
Buĺiápest,
-Baross u, ss]aĺ.ý. eltál meginoĺunőó

,,Vá|la|kozási szerződés keľetében :óźsenĺáľosraľácsonyí iłdíszÍtése
és
díszkivi|ágítása" !9rgyú közbeszezési e|jáľásban nem tartozom
meghatározott összeférhetetlenségĺ feltételek hatálya a|á'

a Kbt'

25'

$-ában

Nyi|atkozom, hogy minden szükséges intézkedest męteszek annak érdekében,hogy
eĺkerüljem

az

osszeférhetetlenségetés a verseny tisztaságának sére|mét .naÁeny.žó

kiaIaku|ását.

ň"iŕóbk

Kijelentem,.hogy az eljárás során tudomásomra jutott információkat jogosułat|an szeméĺynek
sem
az e|járás aiatt, sem azt követően nem adom ki,i||. nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest 2016. augusztus

_.
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EGYÉNI eÍRÁLAĺrl-łp

,'Vál|alkozási szerződés keretében Józsefuáľos karácsonyi feldíszÍtéseés díszkivilágítása.
tárgyÚ, Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e$árásrend szerinti nyílt kozbeszezési e|járás (Kbt' 113. s (1)
bekezdés szerint) soľán az összefog|a|ó Éjékoziaió, felhívás, közbeszeaási dokumentumok tervezetének
és a Kbt. 113. 5 (2)- (3) bekezdés szerint a javasoĺt gazdasági szerep|ők vé|eményezése.

Aján|atkétó nevel Józsefvárosi (inkoľmányzat (1o82 Budapest Baross u' 63-67.)
Bíráló Bizottság

tagia:rżL?,^IJsĄlłt C ĺ G'.{-

1.) Javas|om megszavazni és e|fogadni a Kbt' Harmadĺk Rész, nemzeti eĺjáľásrend szerinti nyílt
közbeszezési e|járás (Kbt. 113. 5 (1) bekezdés szerint) alka|mazását'

és e|fogadni az

1.) Javas|om m€szavazni

doku mentumok tervezetét.

összefog|a|ó

tájékoztató, felhívás, kozbeszezési

2') Javaslom megszavaznĺ és e|fogadni a Kbt' 113. 5 (2). (3) bekezdés szerint a javaso|t gazdaságĺ
szerepIőket:

1. KATAZOL Kft.

cím:

7400 Kapowár, Hársfa u. B/E fsz. 3.

cegjegyzékszám: cg. !+09-3t4754

adószám:
képvise|i:

LL465795-2-t4
Csa||ó Zsolt rigyvezető igazgató

2. Best-Vill. 2000 Kft.

székhe|v;

cégjegyzékszáma: 01

adószáma:
képviseli:

1222 Budapest, Fonó u.2-6.
09 867239

L19363f3.2-43
Ga||ó István

3, HUNILUX Kft.

székhely:

1097 Budapest, Vaskapu U 43-45'

adószáma:
képviseIi:

K|enovics Gyula

cégjegyzékszáma: 01 09 071353

t04382o0-2-43.

3') Az a|ábbi eljárási határidőket javas|om:
Az osszefog|a|ó tájékoztató aĺapján
rende|kezésre á|ĺó időtaľtam.

Az

5

munkanap |egyen

összefog|aĺó tájékoztató |ejártát kovetően

1

e$árást megindíto felhívás a gazdasági szereplőknek,
Af aján|attételi határidő: 10 nap'

az

e|járásĺa va|ó érdek|ődesľe

munkanapon belri| kerü|jön megkuldésre az

a Bíráló Bizottság kü|dje meg elfogadásra a dontéshozónak az összefogta|ó
tájékoztató, fe|hívás, közbeszezési dokumentumok tervezetét és a Kbt' 113' 5 (2)- (3) bekezdés
szerinti gazdasági szereplőket a kozbeszezési e|jáms megindítása érdekében.

4') Javas|om, hogy

5.) A fe|hívássa|, kclzbeszerzési dokumentumokka| kapcso|atos észrevéteteim, javaslataim az alábbĺak:
Budapest 2016. augusztus áÍ.

A|áírás

/ľ"L
1,ĺ

összrrÉnHEĺeľLsľsÉarÉsrľľoxrłľrÁsrNYILATKozAT
A 2015. ÉWcxLIII. TónvÉľv (łľovÁBBIAKBÄN KBT.)

25. 5-A szERIľťľ

c,f:'ĺ:,j\ CĺQ.ł:

Alu|írott

t -'.GC

(|akcím:

&), mint a Bíráló Bĺzottság tagja nyiĺatkozom,
tkozom, hogy
a
(1082 Budapest, Baross u. 63-67') álta| megindítandó
szeľzódés keretében Józsefuáros kaľácsonyi feldíszítéseés
"Vál|a|kozási
díszkivilágítás" tárgyú kózbeszezési e|járásban nem tartozom a Kbt. 25. $-ában
.t

.

meg határozott osszeférhetetĺenségi feĺtéte|ekhatalya

a

|á.

Nyilatkozom, hogy minden szÜkséges intézkedéstmegteszek annak érdekében,hogy e|kerĺiljem
összeférhetetĺenséget és
verseny tisztasagának sére|mét erďményező heiyzétek

a

az

kiaiaku|ását.

Kijelentem, hogy az e|járás során tudomásomra jutott informácĺókat jogosulat|an szemé|ynek sem
azeljárás aĺatt, sem azt követően nem adom ki, i||' nem teszem hozzáférhetővé.

Budapest,20t6' augusztus
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.
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(Xr, 2,l MvM rendelethez

KozBEszEnzÉsr ADATBÁZIS
összefogtató tájékoztatás
A Kbt. 113. s (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arrót, hogy érdeklődnek az
eljárás iránt'
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.
összefog|a|ó tájékoztatás
A Kbt, 113, 5 (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az éý"ekelt gazdaság! szerep!őknek tiíi,ékoztatn|uk ke! a1ajánlatkerőt
A Ktjzbeszezési Hatóság honlapján tcjrténő kcjzzétételre,
I'.

szaka91 Aján

tatké-rő.

Hivatalos név: Józsefuárosi onkormányzat
Postai cím: Baross u. 63-67.

íö;;'il'Ü

Város: Budapest

I.2) Kommunikáció
Az érdek|ődésje|zéséreszo|gáló e|érhetőség:
Lebonyo|ító szeruezet:

Ész-xen rrt.
1026 Budapest, Pasaréti út 83.
Telefon: +361/7BB-8931

-

BBT lrodaház

Faxt +36L1789-6943
E-mail : titkarsag@eszker.eu

II. szakasz: Táľgy

II.1.2) A szerződés tárgya:

Vá||aIkozási szenődés keretében Józsefuáros karácsonyi feldíszÍtéseés díszkivi|ágítása

1. A kiemelt helvszínek díszítése
Szabó Eľvin tér feldíszítése
Horváth Mihá|v tér fetdíszítése
Betlehemi iászol kihelyezése
A kerii let karácsonvfái na k feldíszítése
Budapest, VIII. kerü|et Horváth MiháIy térl Pázmány Péter szoboľ előtt kialakított helyen 1 db ajánlatkérő áItal biztosított 12.t4 m magas fenyőfa felá|lítása és feldíszítése,esti
díszkivi!á9ítása,
Műszaki taľta|om:

Egyéb helyszínek ahol 1-1 db 4.5 méteres fenyőfát kell elhelyezni:

2. Úi díszkiviláoítási elemek beszerzése, melyek a meqrendelő önkormányzat tulaidonába kerüInek
3. Vál|alkozó á|tal az iizeme|ési időszakra' használatra . kizárólaq
biztosítandó anyaqok' amik a Vá|lalkozó tulaidonában is maradnak

a

díszviláqítás ideiére .

ú

t3

ELMÚ-fe|é: elektromos energĺa/áramfe|haszná|ás dfia,
BDK-fe|é: munkavéde|mi oktatás dfr a, oszlopbér|eti díj,
terÜ |etfog|a lássa |, engedé|yezéssel kapcso|atban fe|merÜ |ő kö|tségek

.
.

e9yüttműködés Megrende|ő műszaki e||enőrével,
műszaki dokumentáció összeá|lÍtása, ami taĺta|mazza kü|önösen a megvalósu|ásiteľvet, a fe|haszná|t
anyagok műbĺzony|atait, mérésijegyzőkönyvet FMV-nyi|atkozatot, kĺvite|ezőĺ megfe|e|őségi nyilatkozatot,
a meg|évő díszvi|ágítási elemek fe|ü|vizsgálata, szÜkég szerinti javítása, pót|ása, he|yszínre szá||ítása az
1084 Budapest, Déri Mika u. 6. szám a|atti raktárbó|,
az e|emek fe|szerelése, beüzemelése, üzeme|és közbeni el|enőaése, 24 őrás karbantańási ügye|et
biztosítása, a hibák kĺjavÍtása, hĺbás elemek pót|ása, az eszközök f0L7. január 6-án éjfélkortörténő
kikapcso|ása és azidőjárástó|fÜggőenf0L7.január
végéig|eszere|ése, a 1084 Budapest, Déri Miksa u. 6.
szám a|atti raktárba visszaszállítása,
az átadás-átvéte| során téte|es hibajegyzék és a következő idényre vonatkozó karbantaftásĺ, pót|ási

.
.
.

javas|atok dokumentá|ása, kiíró részéretorténő átadása.

6.

Díszvi!áoítási elemekfe|szerelési helvszínei
József kcirút (a Btaha Lujza tér és tjllői lÍt *azaĺtĺszakaszán):
A Reviczky

uta:

Szabó Eruin tér:

Mikszáth tén
Horuáth Mihály tén
Baross utca(Jőzsef körút és a Kálvária tér közötti szakasza)
KáluárÍa tér
Teleki tér:

Máýás tér
Lőrinc pap tér
Golgota tér
7.
Meqnevezés
LED-fénvfűzér, me|eqfehér, 10 m' 100 LED' 80/20 flashino
LED-fénvfűzér, me|eqfehér. 10 m' 100 LED
Ensto sziqete|esátszÚro

paftifény
pafti fénvhez haszná|t izző
pańifénvhez úi eredeti csomaqo|ású izzó
egyedi izzős dup|a soros motívum (elhe|yezés: József körúton és
Baross utcá ba n ka nde|á berekre (csi l|aq motÍvum )

szerelvények a motívumok osz|opra va|ó rögzÍtéséhez (és a
csi|

10

18

|aohoz fe|szere|ő kész|etosz|opokon van)

m x 0,9
m x 1,5

va|ó

mennvseq
46 db
1s3B db
340 db

1000 m (10 db) ldb sérÜ|t (100
m)
970 db
100 db
153 db (ebbő| 60db |edes)
me|ybő| 2db sérÜlt
oszlopokon

m-es iéocsapfüzér(Baross utcában)

fdb

m

1db

fényfÜggöny

Po|gármesteri Hivatal erkélyére

rq

Cassiopeĺa Po|e típusúmotívum e|he|yezés a Mátyás téren
kande|áberen (felfe|é emelkedő ív' teteién csi||aq motívumok))
Adventi koszorú

10 db

fdb

II.1.3) A szerződés időtaľtama' vagy a teljesítéshatárideje
Időtaftam hónapban: [] vagy napban:
Vagy a te|jesítés határideje:

[]

2ol7l0í.'I3L

II.1.4) A tetjesítéshe|ye:
Budapest, VIn. kerü|et
Budapest, VIII. kerület
Budapest, VIII. kerület
Budapest, VIII. kerü|et
Budapest VIil. kerü|et
Budapest VIil. kerrilet
Budapest, VIII. kerü|et
Budapest VIil. kerü|et
Budapest VIil. kerÜ|et
Budapest, VIII. kerü|et
Budapest, VIII. kerü|et

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mikszáth tér
Horuáth Mihá|y tér
Lőrinc pap tér
József krt. B|aha Lujza tér és Üllői út közötti szakasz
Baross u. József korút és a Ká|vária tér közotti szakasza
Reviczky utca,
Szabó Eruin tér,
Ká|vária tér,
Te|eki tér,
Go|gota tér,

Máýás tér

II.I. szakaszl J.ogi információ

ilI.1) Részvéte|ifeltételek

ľ********.*'*

rrr. r. ĺ) Fen nta Éottszeľződésekre vo natkozó i nformá ciőkz
1a Aszerződés a Kbt' 114' 5 (11) bekezdése szerint fenntaftott
l
1

IV. szakasz: E|járás
IV. 1)

ľ-

Adminisztratív információk

lry.1.1) Az eljáľás lránti érdeklődés je|zésénekhatárideje
ĺ*D-áJľľi?916:.?ľgľ:4Ľ:**!"|y-ľgľ1"l9g"--"--.-"VI. szakasz: Kiegészítő információk

Y'ŁuJ9y3ŁĘľľľ-ľ:9!qÍi*

--* ;

W.r) További információk:

W.1.1) Ajánlatkérő fethívja a gazdasági szereplők figyeImét, hogy érdektődésüket az eljárás iránt az
..--^t ^=tt--f

VI.2) Az összefoglaló

tájékoztatás megküldésének dátuma: 2016. augusztus

i

i

i

-
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ľiL
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i Józsefiĺárosi önkôŕmányzat
1082 Budapest, Baross u.63-67.

;'..lAJÁNuĺrÉrrlr.r.emÍvÁs

ES KOZBESZERZESI DOKUM ENTUMOK

és
;'ý{lla|kozási szerződés kcretében Józsefváros karácsonyi feldíśzítése

,

TÁRGYÚ

A 2o15; Évrcxlrrl' TöRvÉNY' HARMAĎrr RÉsz, NEMZETI Et'ÁRÁSRENDBEN
LEFoLYTAToTT, NYÍLT [KBT. 113. s (1)'BEKEzoÉs szenINTI] xözsrszenzÉsr
EL'ARASHOZ

2016.

ltut

lę

ALAPI

N

FonuÁcróx

ł xözgrs zrpzŕsl r uÁnÁsnó l

Az Aján|atkérő, a Józsefuáros Önkormányzat nevében ezenne| fe|kérem, hogy a 2016.
napján megkÜ|dött ajánlattéte|i felhĺvásban, va|amint a közbeszerzési dokumentumokban |eíltak
szerint tegye meg aján|atát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megva|ósítására.
-

Ajánlattételi határid ő: 2oÍ.6.

.oo óra

Aján|atkérőre vonatkozó információk:
Név: Józsefuárosi Önkormányzat
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
E-mail : ballakata@jozsefuaros. h u
Lebonvo|ÍLo szeruezet:

Ész-reR rt.

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

-
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Az eljárás típusa:

Kbt. Harmadĺk Rész, nemzeti eljárásrendben |efo|ytatott, nyí|t (Kbt. 113. $ (1) bekezdés szerinti)
kozbeszerzési

e|já rá s.

E|iárás nve|ve:

Jelen kozbeszezési e|járás kizáró|agos, hivata|os nye|ve a magyar. Az aján|atkérő a nem
nye|ven benyújtott dokumentumok aján|attevő á|ta|i fe|e|ős fordĺtását is e|fogadja.

Az eliárás tároya:
,Vá||a|kozási szeződés keretében Józsefuáros karácsonyĺ fe|díszĺtéseés díszkivilágítása''

A szerződés időtaftama:
Te|jesítésidőtaľtama: 2016. november 02. - 20I7.0L.3I.

Aján|atkérő fe|hÍiĺja a figye|met arra, hogy

a

kezdő időpont az e|járás befejezésének vá|tozó

időpontjára tekintette| módosuIhat.

Eqvéb rendeIkezések:

Az e|járás során fe|meru|ő, az aján|attéte|i fe|hívásban és a közbeszezési dokumentumokban nem
szabá|yozott kérdésektekintetében a közbeszerzésekrő| sző|ő 2015. évi cXLm. töruény és

végrehajtási rendeletei az irányadóak.

ď1

ĺ',J-

łt-

AJÁN LATTÉTELI FELHÍvÁs

1'

Ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon. és telefaxszáma, e.mai| és honlapcím):
Aián|atkérőre vonatkozó információk:
Név: Józsefuárosi Önkormányzat
Cím: 1082 Budapest, Baross u' 63-67.
E-mai : ballakata@jozsefuaros, hu
|

Lebonyo|íto szeruezet:

Ész-rrnrn.
1026 Budapest, Pasaréti út 83.
Telefon: +36 17888931 Fax: +36 I7896943
E-mail : titkarsag@eszker.eu

2, A közbeszerzési

-
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eljáľás fajtája' hirdetmény közzététele nélküli táľgya|ásos eljáľás

esetén annak indokolása:

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrendben |efo|ytatott, nyí|t (Kbt. 113. $ (1) bekezdés szerinti)
közbeszeęési eljárás.

3. Azon

a

közbeszezési dokumentumok korlátlanul és
teljeskiirűen, közvet|enüI és díjmentesen elérhetőet illetve elérhetőek lesznek. Ha
elérhetőség' amelyen

egyes közbeszerzési dokumentumokhoz vaIó közvet|en eleKronikus hozzáféľésa 39.
$.ban fog|alt okok miatt nem biztosított' annak megjelö|ését, hogy az érintett
dokumentumokat az aján|atkérő milyen módon bocsátja rendelkezésre:

a

közbeszezési dokumentumokat térítésmentesenbocsátja aján|attevők
rende|kezésére a Kbt. 39. 5 (1) bekezdésénekmegfe|e|ően. Azokat aján|atkérő az ajánlattételi
fe|hÍvas megküldéséve| egyidejű|eg e|ektronikus úton is továbbítja az aján|attevőkrészére.
Ajánlatkérő

4'

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Szolgáltatás megrendelés
Tárgya: Vál|aIkozási szeĺződéskeretében Józsefuáros karácsonyi fe|díszítéseés díszkivi|ágítása
Mennyisége:

1. A kiemelt he|vszínek díszítése

Szabó Eruin tér feldíszítése

o
.
.

päfti fény (3db összesen 300 m) e|he|yezése a fákra az utca fö|ött
adventi koszorú kihe|yezése:
A|umínium vázű adventĺ koszorú (belső átmércíje 100 cm; kü|ső átmércíje 150cm)
kihe|yezése. A koszorú el|enőzése, a|ka|mi fe|díszítése,hagyományos (viasz) gyerýákka|
(minimum 50 cm magas és 10-20 cm átmércíjű) töfténő el|átása, majd ezt kovetően a
2016. november 26-án (szombaton) tofténő kihe|yezése.
,,Áldott és BékésKarácsonyt'' feliratú átfeszítés kande|áberekre

A

a\

ľ/L
(&

ľloľváth lvlihály tér fe|díszítése

Horuáth Mihá|y téri ták feldíszítese fényfüzérre|. (2016. november 27. vasárnap)

Meglévő adventi koszoľú kihelyezése
Az alumínium vázú adventi koszorú (belső átmérője 170 cm; kü|ső átmérője 250cm) az L0B4
Budapest, Déri Miksa u. 6. szám a|atti raktárban ta|á|ható. A koszorút a Budapest, VIII. kerü|et
Horuáth Mihá|y téren kel| e|he|yezni aján|atkérő á|tal megjelö|t he|yen 2016' november 27-én
(vasárnap).

Az adventi koszorú e||enőzése (a megrongá|ódott e|emek kicseré|ése), a|ka|mi fe|díszítése,az
első gyertya ünnepé|yes fe|kapcso|ása advent e|ső vasárnapjára 2016. november f7-én
(vasárnap), ezt követően az adventi vasárnapokon egy-egy gyertya ünnepé|yes keretek közotti
fe|kapcsolása (vasárnaponként, de a pontos időpont meghatározása később).
Betlehemi jászol kihelyezése
A Bet|ehemĺ jászol fe|ál|Í|ása, szükég esetén javí|ása 2016. november 27. vasárnapig,
fényfüzérre| torténő fe|díszíŁéseaján|atkérő á|taI biztosított ke||ékekke|.
Műszakitafta|om:
A 1084 Budapest, Déri Miksa u. 6. szám a|atti raktárban szétszere|t állapotban ta|á|ható,
csavaros kotésse| egymáshoz erősíthető e|emekből á|ló Bet|ehemi jászo| (104 cm x 281 cm
a|apterü|etű) felállĺtása a Lőrinc pap téri Zichy szobor e|őtti közterü|eten, majd 10 m hosszú
fényfuzérfe|szere|ése, majd fo|yamatos e||enőzése' A bet|ehemi figurák és az egyéb díszítő
e|emek (me|yek a Pesti Jézus Szíve temp|omban vannak) behe|yezésérő|, rogzítésérő|a
temp|om |e|késze gondoskodik.

A kerü|et karácsonvfáinak feldíszítése
Budapest, VIII. kerület Horuáth Mihály téri Pázmány Péter szobor előtt kialakított
helyen 1 db - ajánlatkérő által biztosított - L2-í4 m magas fenyőfa felállítása és
feldíszítése,esti díszkivi lágítása'
Műszaki tartalom:

Az aján|atkérő á|ta| biztosított fenyőfa fe|á|lítása, beeme|ése 2016. december 9-ig a Horváth
Mihá|y téren, a Pázmány Péter szobor e|őtt kia|akított faverembe, majd a fa fe|díszítése,
díszkivi|ágítás felszere|ése. f0I7. január t7-ig a fa lebontása, fe|darabo|ása (ezt követően a
faa nyag hasznosításá ró| ajá

n

|atkérő gondoskodi k).

Egyéb helyszínek ahol 1-1 db 4-5 méteres fenyőfát kell elhelyezni, melyek a
megľende|ő önkormányzat tulajdonába keriitnek át:
. Lőľinc pap téľ;

.
.
.
.
.

2'
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Telekitér;

Szabó Eruin tér;
Golgota tér; (fényfĺizérľe|töfténő fetdíszítése)
Kálvária téľ;(fényfüzéľreltöfténő feldíszítése)
Mátyás tér. (fényfüzérrel töÉénő feldíszítése)

díszkivi|áoítási etemek beszerzése. me|vek

tulajdonába keľülnek át
. 400 db 10 méteres, fekete vagy
fényfüzér

.
.
.

93 db

-

a

meorendelő önkormánvzat

zö|d kábe|es, 100 LED, < 10

W

me|eg fehér, to|dható, kü|téri

-

aján|atkérő tulajdonában |évő a|umínium szerkezetű kande|áberre szere|hető
te|jes fe|újítása és me|egfehér LED-es fénykábele| torténő e||átása
1o db _ ajánlatkérő tu|ajdonában |évő a|umínium szerkezetű kande|áberre szere|hető
motívum (Cassiopeia Po|e típusri) teljes felújĺtásaés me|egfehér LED-es fénykábe||e| történő

motívum (csillag)
e||átása

6 db 4-5 méteres fenyőfa

3. Vál|a|kozó által az üzeme!ési időszakra' használatra - kizáľólaq a díszviláqítás ideiére
- biztosítandó anyaqok' amik a VáIlalkozó tulaidonában is maradnak

aĄil,L

\1

.
.
.
.

3'6 km

NFA 2x25-ös légkábel (az egyes díszi.tésĺheĺyszĺnek ellátásához és a bekotéshez
sztjksége)
6 db elektľomos szekrény
600 db 10 méteres, fekete vagy zöld kábe|es, 100 LED, < 10 W meleg fehér, to|dható, kÜltéri

fényfiizéľ

360 db Ensto szigete|ésátszúró vagy ve|e egyenéftékű csat|akozó

4. VáIlalkozó áItal - a saját körében felmerülő doloqi
térítendő kti|tséoek

.
.
.

és anvaqi költséoeken túl -

ELMŰ-fe|é: e|ektromos energia/áramfe|haszná|ás díja,
BDK-fe|él munkavéde|mi oktatás díja, osz|opbér|eti díj,
terti|etfog|alássa|, engedé|yezésse|kapcso|atban fe|merÜ|ő költségek

5. Vállalkozó kötelezettséoe
építésinap|ó vezetése,

.
.
.
.

o
.

fe|e|ős műszaki vezetés,

e9Yüttműködés Megrende|ő műszaki e||enőréve|,
műszaki dokumentáció összeállíEása, ami taftalmazza kÜ|önösen a megvalósu|ási tervet a
felhaszná|t anyagok műbizony|atait mérésijegyzőkönyvet, FMV-nyi|atkozatot, kivite|ezői
megfe|e|őség i nyi |atkozatot
a meg|évő díszvi|ágítási e|emek fe|ülvizsgá|ata, szrikség szerintijavítása, pót|ása, he|yszínre
szá||ĺtása az L084 Budapest Déri Miksa u. 6. szám a|atti raktárbó|,
az e|emek fe|szere|ése, beüzeme|ése, üzeme|és közbeni e||enőzése, 24 őrás karbantaftási
Ügye|et biztosítása, a hibák kijavÍtása, hibás e|emek pót|ása, az eszközök 2017' január 6-án
éjfé|kor tofténő kikapcso|ása és az időjárástó| függően 2017. január 31. napjáĺg |eszerelése,
a 1084 Budapest, Déri Miksa u. 6. szám a|atti raktárba visszaszá||ítása,
átadás-átvétel során téte|es hibajegyzék
kovetkező idényre vonatkozó
karbantaftási, pót|ásijavas|atok dokumentá|ása, aján|atkérő részéretöfténő átadása.

. az

és a

6. Díszviláqítási elemek felszere!ési helvszínei
kande|áberekre díszítővi|ágiltás (79 db motÍvum e|he|yezése),
fákra: 10 méteres, fekete vagy zö|d kábe|es, 100 LED, < 10 W me|eg fehér, to|dható,
kü|téri fénl1fúzérbő|876 db-ot

pafti fény (700 m) e|he|yezése a fákra az utca fö|ött
pafti fény (300 m) e|he|yezése a fákra az utca fö|ött,
1 db 4-5 méteres fenyőfa kihe|yezése,
kisméretű adventi koszorú e|helyezése, dekorációval e| |átva
és BékésKaľácsonyt'' feĺiratúátfeszítés kande|áberekre

',Áldott

fákra (6db): 10 méteres, fekete vagy zöld kábe|es, 100 LED, < 10 W me|eg fehér, to|dható,
kü|térĺfényfúzérbő|4o db-ot (a fényfüzérek fákra töfténő kihelyezése);

fenyőfa fénydíssze|és aján|atkérő

á|taI biztosltott egyéb díszekke| töfténő felszerelése:
5
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.

10 méteres/ fekete vagy zo|d kábe|es, 80 LED + 20 f|ash LED, < 10 W me|eg fehér,
to|dható, kü|téri fényfüzérből 46 db-ot
nagy adventi koszorú elhe|yezése fém taftószerkezetre, dekorácĺóva| el|átva.

a tér díszburko|at fe|ö|i fáinak feldíszítése10 méteres, fekete vagy zö|d kábeles,

LED, < 10 W, me|eg fehér, toldható, ktj|téri fényfuzérbő| 308 db-ot
nyitott jászo|ra 10 méteres, fekete vagy zö|d kábe|es, 100 LED, < 10
toldható, kü|téri fényfüzérbő| 1 db fe|szere|ése,

W

100

me|eg fehér,

Baross utca (3őzsef körút és a

_
_

Ká|vária tér közötti szakasza)
kande|áberekre díszítő vi|ágÍtás (67 db motívum e|he|yezése),

fákra: 10 méteres, fekete vagy zö|d kábeles, 100 LED, < 10 W meleg fehér, toldható,
kĹi|téri fényfúzérbő| 402 db-ot
a 3őzsef körúti kereszteződésében ',Átdott és BékésKaľácsonyt', feliratú átfeszítés
kande|áberekre,

az önkormányzat épü|eténé!(Baľoss u. 63.67.) útátfeszítésfe|szerelése 10 méteres
jégcsap 2 db (az épti|et hom|okzaterkély részétnem kel| kivi|ágítani), va|amint 18 méteres
fényfü99öny
Káluária tér
A Baross utcát övező fákra: 10 méteres, fekete vagy
fehér, to|dható, kü|téri fényfüzérből 780 db-ot,

zö|d kábe|es, 100 LED, < 10

W

me|eg

1 db 4-5 méteres fenyőfa kihe|yezése (fényfÚzérrel torténő fe|díszĺtése)

TelekÍ tér:
1 db 4-5 méteres fenyőfa kihelyezése,
a Bauer Sándor utca és a Népszínház utcai torko|atná| ,'Á!dott és BékésKaľácsonyt''
feli ratú átfeszĺtés ka nde|áberekre,

4 db fára: 10 méteres, fekete vagy zo|d kábe|es, 100 LED, < 10 W meleg fehér, toldható,
kri|téri fénl1ftizérbő| 40 db-ot

Miáýás tér

kande|áberekre: 10 db Cassiopeia Pole típusúmotĺvum e|he|yezése,
1 db 4-5 méteres fenyőfa kĺhe|yezése(fényfüzérre|toľténő feldíszĺtése)

LőrÍnc pap tér
1 db 4-5 méteres fenyőfa kihe|yezése

Golgota tér

1 db 4-5 méteres fenyőfa kihelyezése (fényfüzérre|történő fe|díszítese)

7.
Megnevezés

mennyiség

LED-fényfűzér, melegfehér, 10 m, 100 LED,80120 f|ashing

46 db

LED-fényfűzér, me|egfehér. 10 m, 100 LED

1538 db

Ensto szĺgete|ésátszúró

340 db
1000 m (10 db) ldb sérült (100

pafti fény
pa

m)

fti fényhez haszná|t izző

970 db
6
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parti fényhez új eredeti csomago|ású izző

100 db

egyedi izzós dup|a soros motívum (e|he|yezés: Jőzsef korúton
és Baross utcában kande|áberekre (csi||ag motívum)

153 db (ebbő| 60db ledes)
me|yből 2db sérü|t

szere|vények a motívumok osz|opra va|ő rogzítéséhez(és a
csi lag hoz fe|szere|ő készletoszlopokon va n)

oszlopokon

l

10

m x 0,9

m-es jégcsapfüzér (Baross utcában)

18 m x 1,5 m
erké|yéreva|ó

fényfüggöny

Po|gármesteri Hivata|

fdb
1db

Cassiopeia Po|e típusúmotívum e|he|yezés a Máýás téren
kande|áberen (felfe|é eme|kedő ív, tetején csi||ag
motívumok))

10 db

Adventi koszorú

fdb

A részletes specifikációt és mennyiséget közbeszerzésĺ dokumentumok és az árazat|an eszköz|ista
taftalmazza.)

Az aján|attéte|i felhívásban valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyáľtmányra,
típusra töfténő hivatkozások csak a kozbeszeaés tárgyának egyéfte|mű és közérthető

meghatározása érdekébentöfténtek. Amennyiben az aján|attéte|i fe|hívás va|amint dokumentáció
meghatározott gyáftmányú, eredetíĺ,típusúdologra va|ó hivatkozást tafta|maz, a 32Ilf015. (X.
30.) Korm. rende|et 46. 5 (3) bekezdése a|apján aján|atkérő azza| mindenben egyenértékű
terméket e|fogad. Az egyenértékűségetaján|attevőnek ĺgazo|ni ke||.
Nómenk|atúra / CPV Kódok:
Fő tárgy:
50232100-1

31530000-0

5' A

szerződések meghatározása, amelynek megkötése érdekébena közbeszerzési
eljárást lefolytatják:
Vá||a|

6.

kozási szerződés

Annak feltüntetése, ha keľetmegáI|apodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
al ka|

mazásá ľa, elektron i kus

á

ľlejtésal ka|mazásá ra keľü I sor:

Íárgyi eljárás nem keretmegá||apodás megkötésére irányu| és nem kerül sor
beszezési rendszer letve á r|ejtés a
ĺl

7.

I

ka

dĺnamĺkus

|mazásá ra.

A szerződés időtaftama:

Te|jesĺtésidőtańama: 2016. november 02. -

f0I7.0I,3I,
a kezdő időpont az e|járás befejezésének változó

Aján|atkérő fe|hívja a figyelmet arra, hogy
időpontjára tekintette| módosulhat.

lľ'L
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8.

A teljesítéshelye:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Budapest
Budapest
Budapest,
Budapest
Budapest,
Budapest,
Budapest
Budapest,
Budapest,
Budapest,
Budapest,

VIil. kerü|et Mikszáth tér
VIľ. kerü|et Horváth Mihály tér

VIII. kerü|et Lőrinc pap tér
VIII. kerü|et József kft. B|aha Lujza tér és U||ői út kozotti szakasz
VilI. kerü|et Baross u. József korút és a Ká|vária tér közotti szakasza
VIII. kerü|et Reviczky utca,
VIľ. kerü|et Szabó Eruin tér,

VilI. kerü|et Ká|vária tér,
VilI. kerü|et Te|eki tér,
VfiI. kerü|et Go|gota tér,
VilI. kerület Mátyás tér

NUTS kód: HU101

9. Az

el|enszolgáltatás teljesítésénekfeltételei vagy

hivatkozás:

a

vonatkozó jogszabályokra

Megvalósiltás pénzÜgyi fedezetét Aján|atkérő saját forrásbó| biztosítja.
Aján|atkérő e|ő|eget nem biztosi!Ł.

Az aján|at, az e|számo|ás és a kifizetés pénzneme a forint.
Aján|atkérő a vá||a|kozói dffat az igazo|t szeęődésszeríÍte|jesítést követően átuta|ássa|, forintban
(HUF) teljesíti az a|ábbiak szerint:

-

Ajá

a|vá|la|kozó igénybevételénekhiánya esetén a Kbt. 135. 5 (1) és (5)-(6) bekezdéseĺ,
továbbá a Ptk. 6:130.$ (1) és (2) bekezdés szerint;
alvál|a|kozó igénybevéte|e esetén a fentiekfigye|embevételéve|, de a Ptk. 6:130. 5 (1)-(2)
bekezdésétő| eltérően a Kbt. 135. 5 (3) bekezdése szerint.
n

l

atkér ő részszámlázást

b

iztosít:

Aján|attevő egy részszám|a és egy végszám|a benyújtására jogosu|t.

A

részszám|a benyújtásának időpontja a Horváth Mihá|y téren kihelyezendő nagy fenyőfa
feldíszítésétkövető napjátó|, azaz 2016. december 9. napjátó| az igazo|t teljesítéstkövetően, a
te|jesítésigazo|ás biftokában. A részszám|a osszege a nettó vá|lalkozói díj 70o/o-a. Végszám|a
benyújtására a szerződésszerűen igazo|t te|jesiltést követően jogosult nyertes aján|attevő. A
végszám|a méftékea te|jes nettó vá||a|kozőldíj30o/o-a. A kĺfizetések módja átuta|ássa|,30 napon
be|ü|.

Aján|atkérő a kifizetés során az Adózás rendjérő| sző|ő 2003. évi XGI. torvény (a továbbiakban:
Aft.) 36/A. $-ában fogla|takat te|jes körben a|ka|mazza.
Késede|mes fizetés esetén Aján|atkérő a Ptk.-ban (2013. évi V' töruény) meghatározott 6:155. $
(1) szerinti mértékű,és a késede|em időtarĽamához igazodó késedelmi kamatot fizet.

Az e||enszo|gá|tatás te|jesĺtésénekrész|etes fe|téte|eit a szeződéstervezet taľtalmazza.
Vonatkozó jogszabá|yok

kü

|önösen

:

Az adózás rendjérő| sző|ő f003' évi XCil. törvény 36/A. 5
A Közbeszezésekrő| szó|ő 2015. évi CXLIil. törvény
Az á|ta|ános forga|mi adóró| sző|ő f007, évi OCÜII. törvény
Po|gári Törvénykönyvrő| sző|ó 2013. évi V. töruény
Az á||amháztaľtásró| sző|ó 20IL' évi CXCV. töruény
8

/ĺł"l-

Lb

1o. Annak meghatáľozása, hogy az ajánlattevő tehet-e többvá|tozatú (alternatív)
ajánlatot:
Aján|atkérő nem engedé|yezi és nem írja e|ő többvá|tozatú aján|at benyújtását.

11. Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:
Jelen e|járásban Aján|a tkérő részaján|attéte|i |ehetőséget nem biztosít.

A részajánlat tételénekkizárása esetén ennek indokai:
Ajánlatkérő megvizsgá|ta a beszerzését abbóĺ a szempontból, hogy a részaján|at tétel lehetősége
biztosítható-e, de az gazdasági, műszaki és minőségĺ, va|amint a szerződés te|jesitéséve|
kapcso|atos valamennyi szempontot figye|embe véve ésszerűt|en lenne, további korü|mények
nem teszik lehetővé a kozbeszeĺzéstöbb részéretoľténő ajánlattéte|t.

L2. Az ajánlatok éÉékelési
szempontiai:
A Kbt. 76. s Q) bekezdés c) pont a|apján a legjobb ár-érték arány szerinti éftékelésiszempont az
a|ábbiak szerint:

tl:--l

E

il

L_.1

ffiivł.ffiĺ
ro-_l

késede|mĺkotbér méĺtékeminden késedelmes naptári napra (az

t

kapcso|atos fe|adatokra eső nettó vál|alkozói dĺ (ajá
minimum éftéke:50.000.-Ft/nap; |egkedvezőbb szintje: 150'000.
nap) Aján|atkérő az 50.000.-Ft/nap és a 150.000.-Ft/nap
n|ásokat éĺtételia köte|ezően e|őílt aián|ati e|em levonásával

késede|mi kotbér méľtékea 24 órás karbantartási ügye|et
az adott határidőve| kapcso|atos feladatokra eső nettó válla|kozói
aján|ati e|em minimum éftéke:10.000.-Ft/nap; |egkedvezőbb
000.-Ft/nap) Aján|atkérő a 10.000.-Ftlnap és az 50.000.-FV
megaján|ásokat éftéke|ia köte|ezően e|őílt ajánlati

E
E

Az aján|atok részszempontok szerinti tarta|mi elemeinek éftéke|ésesorán adható pontszám alsó
és fe|ső határa: 0.10 pont me|y mĺnden részszempont esetén azonos.
e|emek Aján|atkérő számára |egkedvezőbb szintet elérő, i||etve a |egkedvezőbb
szintjéné|még kedvezőbb vá||a|ásokra Aján|atkérő egyaránt a ponthatár fe|ső határával azonos
(10 pont) számú pontot ad.

Az aján|ati

Aján|atkérő a részszempontok esetén az aján|atoknak az e|bírá|ás részszempontjaĺ szerinti
tafta|mi e|emeit a ponthatárok között éľtéke|iúgy, hogy a |egjobb taftalmi e|emre az éftéke|ési
pontszám maximumát adja. A többi aján|at részszempont szerinti pontszáma a |egjobb tafta|mi
e|emhez viszonyított arány szerint kerÜ| megá||apĺtásra. Ha e módszer a|ka|mazásáva| töľt
pontéftékekke|etkeznek, akkor azokat az á|ta|ános szabályoknak megfe|e|ően két tizedes jegyre
ke|| kerekíteni, fe|téve, hogy ez nem okoz pontazonosságot (ehhez Aján|atkérő Microsoft Excel
programot fog haszná|ni a pontszámítás során).
Ajánlatkérő az t. értékelésirészszempont esetében a legjobb aján|atot tafta|mazó aján|atra
(|egalacsonyabb aján|ati ár) 10 pontot ad, a többi aján|atra arányosan kevesebbet. A pontszámok

uąil,;g\

kiszámítása során alka|mazandő képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ2012. éVi

61. szám; 2012. június 1.) ilI.A.l.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere

tarta|mazza. Az éftéke|ésmódszere kép|ettel leíľva:

,:
ahol:

P:

P
P

A
A

max:

min:

ffix

(Pmax _ PmĹn) ł PmĹn

a vizsgált aján|ati e|em adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontská|a fe|ső határa

a pontská|a a|só határa
a |ege|őnyösebb aján|at tafta|mi e|eme
a vizsgá|t aján|at tarta|mi e|eme

|egjobb:
vizsgá|t:

Ha e módszer a|ka|mazásáva| tö]t pontéľtékekke|etkeznek, akkor azokat az álta|ános
szabá|yoknak megfe|e|ően két tizedes jegyre ke|| kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Exce|
programot fog haszná|ni a pontszámÍ|ás során).
Az aján|ati ár kialakítása során a kiadott műszaki |eiirás ismerete me||ett az a|ábbi pontokat is
figyelembe kell venni.
Az aján|atban szerep|ő áraknak fix árnak ke|| |ennie, vagyis az Aján|attevők semmĺ|yen formában
és semmi|yen hivatkozássa| nem tehetnek változó árat taftalmazó aján|atot. A nettó árakat úgy
ke|| megadni, hogy azok taľta|mazzanak minden járu|ékos kö|tséget, fiigget|enü| azok formájátó|
és forrásától, p|' vám, kri|önboző dffak és i||etékek, stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor
hatÉ|yos AFA szabá|yozás a szerződés hatá|ya a|att vá|tozĺt a hatá|yos szabá|yozás a szerződés
AFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szeződő Fe|ek minden ki.j|ön nyi|atkozata, szerződésmódosÍ|ás né|kü| módosítja. Ha az aján|ati ár számokka| megadott osszege és a betűve| |eílt
összeg között e|térésmutatkozit akkor a számokka| kiírt összeget tekinti Aján|atkérő
éruényesnek. AE. Aján|attevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek aján|atot és a
szerződéskotés va|utaneme is csak ez |ehet. Az aján|ati árnak tafta|maznia kell mindazokat a
kö|tségeket, amelyek az aján|at tárgyának eredményfelelős megva|ósításához, az aján|ati
fe|téte|ekben rögzített feltéte|ek betaftásához szükégeset így többek között minden i|letéket,
dffat. Az ajánlat csak banki átuta|ásos fizetési módot taľta|mazhat minden egyéb fizetési mód
elfogadhatat|an az Aján|atkérő számára.
Az aján|atkérő a 2. és 3' éftékelésirészszempont esetében ajánlatkéľő a megajánlott
számból levonja a kiitelezően e|őírt számot és az í9y kapott a |ęgjobb aján|atot
tafta|mazó aján|atra 10 pontot ad, a többi aján|atra arányosan kevesebbet. A pontszámok
kiszámĺtása során a|ka|mazandő képletet a Közbeszezési Hatóság útmutatójának (KE 20t2. évi
61. szám; 2012. június 1') nI.A.l.bb) pontja szerinti egyenes arányosĺ|ás módszere
taftalmazza.
Az éftéke|ésmódszere kép|etekke| |eírva :

P = (Avizsgátt / A bsjotu) x (1o)

ahol:
P:

A
A

|eqiooĺi
vizsoá|t]

a vizsgá|t ajánlati e|em adotĽ szempontra vonatkozó
pontszáma
a |ege|őnyösebb ajánlat tańa|mi e|eme
a vizsgá|t aján|at tafta|mi e|eme

Ha e módszer a|ka|mazásával toft pontéftékekke|etkeznek, akkor azokat az álta|ános
szabá|yoknak megfelelően két tizedes jegyre ke|l kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Exce|
programot fog haszná|ni a pontszámltás során).

ilkL
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A fenti módszerre| éftéke|t egyes tafta|mi elemekre adott éftéke|ésipontszámot az aján|atkérő
megszorozza az e|járást megindiltó fe|hĺvásban is meghatározott sú|yszámmal, a szozatokat
pedig ajánlatonként összeadja.

Az az aján|at az osszességébenlegelőnyosebb, ame|ynek az összpontszáma

a |egnagyobb.
megindÍtó
fe|hívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltéte|ek a|apján, valamint az
értéke|ésiszempontok szerint a |egkedvezőbb éruényesajánlatot tette.

Az e|járás nyeftese az az aján|attevő, aki az ajánlatkérő részéreaz e|járást

A 2. éftékelésirészszempont |egkedvezőbb szintje: 150.000.-Ft/nap, me|yné| kedvezőbb
megaján|ás esetében is a kiosztható maximá|is pontszámot kapja az aján|attevő. Ac. aján|ati

e|em |egkedvezőt|enebb szintje 50'000.-Ft/nap, melyné| kedvezőt|enebbet aján|atkérő nem
fogad e|. Aján|atkérő az 50.000.-Ft/nap és a 150.000.-Fýnap kozötti megaján|ásokat éńéke|ia
köte|ezően e|őíľt (50.000 Ftlnap) aján|ati elem levonásával.

A 3. éltéke!ésiľészszempont: Az

aján|ati e|em legkedvezőbb szintje: 50.000.-Ft/nap,
me|yné| kedvezőbb megaján|ás esetében is a kiosztható maximá|ĺs pontszámot l<apja az
aján|attevő. AŽ. aján|ati e|em |egkedvezőt|enebb szintje 10.000.-Ft/nap, me|yné|
kedvezőt|enebbet ajánlatkérő nem fogad el. Ajánlatkérő az 10.000.-Ft/nap és az 50.000.-Ft/nap
közötti megaján|ásokat éľtékelia köte|ezően e|őírt (10.000 Ft/nap) aján|ati elem |evonásáva|.

13. A kizárő okok és a megkövetelt igazolási módok:
Az e|járásban nem |ehet aján|attevő, a|válla|kozó o|yan gazdasági szerep|ő, aki a Kbt. 62. s (1)
bekezdés g)-k) és m) pontjának hatá|ya a|á taftozik.
Ajánlatkérő kizáĘa az e|járásbó| azon ajánlattevőt, a|vá||a|kozót, akive| szemben a kizáró okok
aze|járás során következnek be.

A megkövetelt igazo|ási mód:

Aján|attevő vonatkozásában: a 3fIĺf0I5. (X. 30.) Korm. rende|et 17. 5-a a|apján az
ajánlattevőnek aján|atában nyi|atkozatot ke|| benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok
hatá|ya a|á, valamint a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. 5 i) pont ib) a|pontja vagy
a 10. $ g) pont gb) a|pontjában fog|altak szerint kell igazo|nĺa. Az egységes európai közbeszezési
dokumentum nem a|kalmazandó, azonban az aján|atkérő köte|es e|fogadni, ha az aján|attevő a
32Il20I5. (X' 30.) Korm. rendelet 7' $ szerinti - korábbi kozbeszerzési eljárásban fe|haszná|t egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt b€, feltéve, hogy az abban fog|a|t
információk megfe|elnek a va|óságnak, és tarta|mazzák az aján|atkérő álta| akizárő okok és az
a|ka|masság igazo|ása tekĺntetébenmegkovete|t információkat. Az egységes európai
kozbeszerzési dokumentumban fog|a|t információk va|óságtaftaImáéft az aján|attevő fe|e|.

a Kbt' 67. $ (4) bekezdésében
fog|a|taknak megfelelően aján|atában csak nyi|atkozni köteles arrő|, hogy
szerződés
te|jesĺtéséheznem vesz igénybe a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés g)-k) és m) pont szerinti kizáró okok
hatá|ya a|á eső a|vá|la|kozót, kapacitást nyújtó szeruezetet.
A|vá||a|kozó (i||. kapacitást nyújtó) vonatkozásában: Ajánlattevő

a

Tekintette| arra, hogy Aján|atkérő je|en kozbeszerzési e|járás vonatkozásában vizsgá|ja a kizáró
okok fenn nem á||ását, így az aján|attevők a fe|hívás megkü|déséné|nem régebbĺnyi|atkozatokka|,
igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem taftoznak akizárő okok hatá|ya a|á.

í4. Az alkalmassági követelményet az alkalmasság megítéléséhezszükséges adatok és a
megktivetelt igazolási mód:

hŁ

aÄ

!ű

Az alkaĺmasság megítéléséhezsztikséges I Az alkalmasság
adatok és a megkcivetelt igazoĺási mód:

minimumkcjvete|ménye(ĺ):

Aján|attevőnek a Kbt. IL4. 5 (2)
bekezdése szerint nyilatkoznia sztikséges,
hogy az á|ta|a igazo|ni kÍvánt a|ka|massági

követe|mények teljesü|net az
aIkaImassági követeImények te|jesĺtésére
vonatkozó rész|etes adatokat azonban nem
köte|es megadnĺ.

A

Kbt. 69. 5 (4) bekezdése alapján,
aján|atkérő az éľtékelésirészszempontra
figye|emme| |egkedvezőbbnek tekinthető
aján|attevőt ot munkanapos határidő
tűzéséve| ezen a|kalmassági követe|mény

igazo|ása tekintetében az

dokumentumok benyújtását kéri :

a|ábbi

M1. A|kalmatlan az aján|attevő, ha az eljárást
megindító fe|hívás megkü|désétő| visszafelé
számított
évben (36 hónapban) nem

Ml. Az ajánlattevő csatolja a 32ll20L5.
(X. 30.) Korm. rendelet 21. s (3) bekezdés
rendelkezik
a|ábbi szerződésszeríjen
a) pontja alapján az aján|attéte|i felhÍvás te|jesĺtett referenciáva :
megkü|dését mege|őző 3 év (36 hónap)
- összesen |ega|ább nettó 12.000.000,- Ft
je|entősebb referenciáit a 3fU20I5. (X,
éftékűkozbeszerzés tárgya szerinti (díszítő
Korm. rendelet
$-ban
vi|ág iltás és/vagy közterületi d íszkĺvi|ágĺtás)
meghatározott formában igazo|va, vagyis
szo|gá ltatási referenciáva |.
az aján|attevő ĺ||etve az alka|masság Aján|atkérő csak azokat szeződéseket
igazo|ásában részt vevő más szeruezet fogadja
e|őílt időszakon be|ü|
nyi|atkozatával, Vagy a szeződést kötő
te|jesítettnet me|yek kezdési és befejezési
másik fél által adott igazolássa|, amely dátuma is a felhÍvás megktildésétől visszafe|é
taĺtaImazza:
számĺtott 3 éven (36 hónapon) be|ü| esik.
a szerződést kötő másik fé| nevét és
címét;
bemutatni kĺvánt korábbi
az el|enszo|gáltatás nettó összegét Amennyiben
szo|gá|tatás osztható,
M/1.
forintban;
alkaImassági követe|mények tekintetében
te|jesítés idejét (év-hónap-nap e|fogadható,
bemutatásra kerü|ő
pontosságga| fe|tÜntetett kezdési és megosztott rész kezdő és befejező időpontja
esik a vizsgá|t időszakra (e|járást megindító
befejezési dátum megadásáva|);
fe|h ilvás megkü |désétő| visszafe|é számított 36
a te|jesÍLés he|yét;
hónap). I|yen esetben éĺtelemszerűen a
a te|jesíEtt szo|gáltatások |eírását;
bemutatásra kerü|ő megosztott résznek ke||
nyilatkozni kell arról, hogy a te|jesíŁés megfe|e|nie az Ml L. aIkaImassági követelmény
az e|őírásoknak és a szeződésnek keretében e|őílt egyéb feltéte|eknek is.
megfe|e|ően töftént-e.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy
gazdasági szerep|ő referenciaként o|yan
korábbi tevékenységet kÍván bemutatni,
amelyben
konzorcĺum Vagy
projekttá rsaság tagjaként te|jesített, a bba n
az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja

3
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|

30.)

f3.

e| az
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e| az a|kalmasság igazo|ásaként,

ame|y
konzorciumi tagként vagy projekttársaság
tagjaként saját hányadban kie|égítiaz
alka|massági feltéte|eket,

e|őíĺt

figyelemmel a Kbt. L40. 5
bekezdésében meghatározottakra

(9)
is.

(KérjLjk emĺatt a teljesĺtésbemutatásáról
szó|ó nyi|atkozatban adják meg a saját
te|jesítésmértékétszáza|ékban Vagy
forintban.)

Amennyiben

a

szo|gá|tatásra vonatkozó
referencia közos aján|attevőkre vonatkozĺt
és a referenciaigazo|ás nem ál|ítható ki az
egyes ajánlattevők álta| e|végzett munkák
e|külonĺtésével, úgy az aján|atkérő a
referencia igazo|ást Vagy nyilatkozatot
bármelyik,
te|jesítésben részt vett
aján|attevő részérő|
ismeftetett
szo|gáltatás tekintetében o|yan arányban
köte|es e|fogadni, amilyen arányban az
igazolást benyújtó aján|attevő az álta|a
elvégzett te|jesíŁésa|apján az
e|lenszolgá|tatásbó| részesü|t.

a

az

Az

M1. szerinti
követe|ménynek a közös

alka|massági
aján|attevők

együttesen is megfe|elhetnek a Kbt. 65. $
(6) bekezdése a|apján.
Aján|attevő (közös aján|attevők) az e|őírt
aIkaImassági követe|ményeknek bárme|y
más szeruezet (vagy szemé|y) kapacitására
támaszkodva is megfe|e|het a Kbt. 65. s

(7)

bekezdésébenfog|a|taknak

megfele|ően.

Ha

az

e|őílt

a|ka|massági

kovete|ményeknek az aján|attevő más
szervezet kapacitására támaszkodva fe|e|
ffi€9, az aján|atban be ke|l nyújtani a

kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szeruezet részérő| a Kbt. 67, 5 (1)
bekezdése szerĺnti nyi|atkozatot az

igazolások benyújtásának e|őírásakor pedig
e szervezetnek - kizárő|ag az a|kalmassági
kovete|mények tekintetében _ az e|őíft
igazo|ási módokkaI azonos módon kell
igazo|nia az adott aIka|massági fe|téte|nek
f5
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történő megfelelést (Kbt. 67,
bekezdés).

s

(3)

A Kbt. 65' 5 (7) bekezdése a|apján csatolni

kel| az

aján|atban

a

kapacitást

rende|kezésre bocsátó szeruezet o|yan
szerződéses Vagy e|őszerződésben vá||a|t
köte|ezettségvá a á sát ta rta m azó oki ratot,
ame|y a|átámasztja, hogy
szerződés
| |

|

I

a

te|jesítéséhezszükséges erőforrások
rende|kezésre á||nak majd a szeződés
te|jesítésénekidőtaftama a|att'

15' Ajánlattételi határidő:
2016.
00 óra
Az aján|atoknak ezen határidőig az a|ábbi címen rende|kezésre kell á|lnia,
származő bármi nem íj késede|em az ajá n lattevő fe|e|őssége.

a

kézbesítésből

L6. Az ajánlat benyújtásanak címe és a benyújtás módja:

Ész-ren

rt

1026 Budapest, Pasaréti út 83.

-

BBT lrodaház,II. emelet

Az aján|atot az ajánlattéte|i határidő |ejáftáig, hétfőtő|-péntekig 09.00-16.00 óra között,

az
óra között |ehet |eadni e|őzetes
aján|attéte|i határidő lejáńának napján 9.00--.00
egyeztetésse|'
Az aján|atokat írásban és záftan, a fe|hívás á|ta| megje|ölt kapcso|attaftási pontban megadott
címre közvet|enti| vagy postai úton kel| benyújtani az aján|attéte|i határidő lejártáig. A postán
feladott aján|atokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belü| benyújtottnak, ha annak
kézhezvéte|éreaz aján|attéte|i határidő |ejáĺtát megelőzően sor kerÜ|. Az aján|at, i||etve az azza|
kapcso|atos postai kü|demények e|vesztésébő| eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

Formai követelmények: Az aján|atot aján|attevőknek nem e|ektronikus úton ke|| - a je|en
fe|hívásban és a közbeszezési dokumentumokban meghatározott tarta|mi, és a formai
kovete| ményeknek megfe|e|ően - e|készítenieés benyújta nia

-

-

:

az aján|at papír a|apú pé|dányát zsinórra|, |apozhatóan össze ke|| fűzni, a csomót matricáva|
az aján|at e|ső vagy hátsó |apjához rögzíteni, a matricát le ke|| bé|yegezni, vagY az aján|attevő
részérő| erre jogosultnak a|á kell írni, ú9y hogy a bé|yegző, il|ető|eg az a|áírás |egalább egy
része a matricán |egyen;
az aján|at o|da|számozása eggye| kezdődjon és o|da|anként növekedjen. E|egendő a szöveget
vagy számokat, vagy képe(ke)t tafta|mazó o|da|akat számozni, az üres olda|akat nem kell, de
lehet' A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem ke||, de |ehet számozni. Fc aján|atkérő az ettő|
kisméftékben e|térő számozást (p|. egyes o|dalaknál a ĺA, ĺB olda|szám) is elfogadja, ha a
tafta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéńe|műen azonosítható és az ĺratok helyére
egyéńe|míÍen|ehet hivatkozni.
az aján|atnak az elején tata|omjegyzéket kell tańa|maznia, ame|y a|apján az ajánlatban
szerep|ő dokumentumok o|da|szám alapján megta|á|hatóak;
az aján|atot záft csomago|ásban, egy eredeti papír, és az eredetivel mindenben megegyező 1
db e|ektronikus (CD/DVD) másolati pé|dányban ke|| beadni. Amennyiben a papír a|apú és az
e|ektronikus pé|dány között eltérésVan, ajánlatkérő a papír a|apú pé|dányt tekintĺ

0/Iľ,L
.lG

dL/r

_
-

irányadónak.

az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyi|atkozatot) a végéna|á

ke|| írnia az adott
gazdá|kodó szeruezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan szemé|ynek, vagy személyeknek
aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)től írásos fe|hatalmazást kaptak;
az aján|at minden olyan o|da|át ame|yen - az aján|at beadása e|őtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot a|áíró szemé|y(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel ke||
el|átni;

a zárt csomagon

,,Aján|at _

,,JózsefuáÍos kanícsonyi feldíszítéseés díszkivÍIiígításď,,

valamint: ,,Csak közbeszeęési eljárás során, az aján|attéte|i határidő lejáľtakor bontható fe|!,,
megje|ö|ést kelI fe|trjntetni.

L7. Az ajánlattétel nyelve:
Az aján|atot magyar nyelven ke|| beadni, más nye|ven nem nyújtható be az ajánlat.
|eve|ezés és kapcso|attaĺtás csak ezen a nye|ven történik.
Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyi|atkozatok, okiratok a|ka|masak.

Az e|járás során mindennemű

Abban az esetben, ha a benyújtásra kerü|ő igazo|ások vagy okiratok nye|ve nem magyar, (ryy az
aján|attevő köte|es me||éke|ni a magyar nye|vű ajánlattevő á|ta|i fe|e|ős fordításokat annak szem
e|őtt taftásáva|, hogy a he|ytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kel| vise|nie.

18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán je|enlétre
jogosultak:

Ész-rrnrt.

1026 Budapest, Pasaréti út 83. - BBT lrodaház, tárgya|ó
2016.
óra
Kbt. 68. 5 (3) bekezdésébenmeghatározott szemé|yek jogosu|tak je|en |enni.

í.9. Azajánlati kötöttség minimális időtanama:
30 nap, az aján|atLéte|i határidő |ejáftátó| számíwa

20, Az ajánlati biztosíték e|őírásáľa, va|amint a szerződésben megkövetelt biztosítékokľa
vonatkozó információ:

-.00

Aján|atkérő je|en kozbeszeaési eljárásban nem írja elő

ajánlati biztosítéknyújtását'

Nyeftes ajánlattevő késedelmi és meghiúsu!ási kötbéľ fizetésére köte|es az a|ábbiak és a
szerződésteruezetben rész|etezettek szerint:

1Étételésiszempont) Nyeftes Ajánlattevő, ha o|yan okbó|, ame|yéń fe|elős
je|en szeződésben meghatározott bárme|y köte|ezettségénet feladatának késede|mes

Késede|mi kötbér:

a

teljesĺtéseesetén késedelmi kötbér-fizetési köte|ezettség terheli. A késede|mi kötbér mértéke
nyeľtes aján|attevő megajánlása alapján. Ezen kötbér esetében az 5 napot megha|adó késede|em
esetén Aján|atkérő jogosu|t a szerződést azonna|i hatá||yal felmondani/e|á||ni, me|y okán nyeľtes
aján|attevő a meghirisu |ási kötbérfizetésre lesz köte|ezett'

szempont) A f4 órás karbantaftási ügye|et biztosítása, a
Késede|mi kotbér: 1Étéłelési
hibabejelentést kovető f4 órán belü| a hibajavítás megkezdése, ke||ékek pót|ása tekintetében a
késedelmi kötbér méftékenyeftes aján|attevő megaján|ása alapján. Ezen kotbér esetében az 5
napot megha|adó késede|em esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatá||yal
felmondani/elá||ni, mely okán nyeftes aján|attevő a meghiúsu|ási kötbérfizetésre |esz köte|ezett.
15
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.50

Meghiúsu|ási kötbér: Nyeftes Aján|attevő meghiúsulási kotbér megfizetésére köte|es, ha o|yan

okbó|, ame|yéľt a nyeĺtes Ajánlattevő fele|ős, a szerződés te|jesítése meghiúsul. A meghirisu|ási
kötbér a|apja a szerződés szerinti nettó vá||a|kozői díj, méftékea kötbéra|ap fo o/o-a.

A

szerződést biztosíto me|lékköte|ezettségekre vonatkozó egyéb rész|etszabá|yokat

szeződéstervezet

ta ńa|

mazza.

a

2L. A közbeszerzés Euľópai Unióból származő forrásból támogatott?
Nem

22. Egyéb információk:

1.

Az e|járásban kizáró|ag azok a gazdasági szereplők tehetnek aján|atot, ame|yeknek Aján|atkérő
az eljárást megindÍio fe|hÍvást megkü|dte. Azok a gazdasági szerep|őt ame|yeknek Aján|atkérő
az e|járást megindĺtó fe|hívást - ané|kÜl, hogy az eljárás iránt érdek|ődésriket jelezték volna megkü|dte, egymással közösen nem tehetnek aján|atot. A gazdasági szereplő, amelynek
Aján|atkérő az e|járást megindĺtó felhĺivást megktj|dte, jogosult kozosen aján|atot tenni o|yan
gazdaságĺ szerep|őve|, ame|ynek Ajánlatkérő nem kti|dött e|járást megĺndĺtó fe|hilvást.

2. A hiánypótlást

Aján|atkérő a Kbt. 71. $ szerint biztosítja. A Kbt' 71. s (6) bekezdése
szerint ajánlatkérő nem rendel e! újabb hiánypót!ást.

3. Az

aján|atnak tartalmaznia kel|

az

aján|attevő nyi|atkozatát

bekezdésre.

a

Kbt. 66.

5 (2) és (a)

4.

Az aján|atnak tafta|maznia ke|l az aján|attevő nyi|atkozatát a Kbt. 66. 5 (6) bekezdés a) és
b) pontjára. Nemleges taftalommaI is csatolandóak a nyi|atkozatok.

5.

A Kbt. 47. 5 Q) bekezdése a|apján a je|en fe|hilvásban e|őíĺt igazolások egyszerű máso|atban
is benyújthatóak, kivéve, aho| a jogszabá|y ettő| e|térően rende|kezik. Aján|atkérő fe|hlvja az
aján|attevők figye|mét arra, hogy az ajánlat 68. s (2) bekezdése szerint benyújtott egy papír
a|apú pé|dányának a 66.
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti a!áíľt
példányát kel! taľtalmaznia.

s ę)

6.

7.
B.

Aján|atkérő a Kbt. 140. $-ában fog|a|takka| kapcso|atban rogzíti, hogy nem teszĺ |ehetővé
gazdá|kodó szeruezet (projekttársaság) létrehozását sem onálló' sem közös ajánlattevők
tekintetében.
aján|attéte| esetén a Kbt' 35. $-ban fog|altakszerint ke|| e|járni, továbbá az aján|athoz
csatolni kell a közos aján|attevők erre vonatkozó megá||apodását.

Közös

Az ajánlatnak a Kbt. 66. 5 (5) bekezdése szerint felolvasólapot ke|l tafta|maznia, amely
fe|trinteti a Kbt. 68. 5 (4) bekezdés szerĺnti információkat.

9'

a Kbt. 114. 5 (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítőtajékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attéte|i határidő |ejáftát mege|őző második
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), fe|téve, hogy a kérdésekés kérésekaz
aján|attéte|i határidő lejártát mege|őző harmadik munkanapig megérkeznek
aján|atkérőhoz. Aján|atkérő nem vá||al fe|e|ősséget azéń, ha egy gazdasági szereplő
kiegésziltő tájékoztatás kéréskeretében nem adja meg azon e|érhetőségeit, me|yekre a
kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezá|tal Aján|atkérő nem képes a tájékoztatás
Aján|atkérő

lo

I ľJ-

3Ą

cé|szemé|yhez töfténő megkti|désére(vagy téves címre kü|di meg a tájékoztatást). Az
ajánlatkérő, amennyiben a vá|aszadáshoz nem á|l megfe|e|ő idő rendelkezésre, az 52. 5 (3)
bekezdésébenfogla|t módon é|het
aján|attéte|i határidő meghosszabbításának
lehetőségéve|.

az

10.

Az aján|athoz csatolni ke|| az aján|attevő, az alkalmasság igazo|ásába bevont (kapacitást
nyújtó) gazdasági szerep|ő cégjegyzésrejogosu|t, nyi|atkozatot, dokumentumot aláír.ó
képviselő a!áírási címpéldányát vagy a|áír.ás mintáját.
Aę. a|áírási címpé|dány vagY

az aláírás minta a 2006. évi V. töľvény 9. $-ának megfe|e|ően

ke|l, hogy benyújtásra kerrlljön.

Egyéni vá||a|kozó aján|attevő csato|ja a képvise|etre jogosu|t szemé|y á|ta| a|áírt nyi|atkozatot
ame|yben egyéni vá||alkozó megjelö|i a nyi|vántaľtási számát vagy az adőszámát. Egyéni
vá||a|kozó esetében ajánlatkérő e|fogadja bármely o|yan dokumentum egyszerű másolatának
csato|ását, ame|y aIkaImas a képvise|etre va|ó jogosu|tság igazo|ására.
Amennyiben az aján|at cégjegyzésre jogosu|tak álta| meghatalmazott(ak) a|áírásáva| kerü|
benyújtásra, a te|jes bizonyí|ó eĘű magánokiratba fog|a|t meghatalmazásnak tafta|maznia
kel| a meghata|mazott aláírás mintáját is.

II.

nyeftese: az az aján|attevő, aki az Aján|atkérő á|ta| az aján|attéte|i fe|hívásban és
kozbeszezési dokumentumokban meghatározott fe|téte|ek a|apján, va|amint a
meghatározott éftéke|ésiszempont szerint a |egkedvezőbb érvényesaján|atot tette. Az
ajánlatkérő csak az e|járás nyefteséve| kotheti meg a szerződést, Vagy
a nyeftes
vissza|épéseesetén az aján|atok éĺtéke|ésesorán a következő |egkedvezőbb aján|atot
tevőnek minősített szeruezette| (szemé||yel), ha őt az aján|atok e|bírá|ásáró| sző|ő íirásbeli
összegezésben megje|ö|te.
Fĺz. eljárás

a

-

-

12.

Irányadó idő: A teljes

aján|attéte|i fe|hĺvásban, va|amint az e|járás során va|amennyi
órában megadott határidő kozép-európai he|yi idő szerĺnt éńendő. (cEr)

L3. Aú. aján|atkérő nem é| a 1L4.5 (11) bekezdésében fog|a|t lehetőségével.

14.

Irányadó Jog: A je|en

a

aján|attéte|i fe|hívásban nem szabá|yozott kérdések vonatkozásában

közbeszerzésrő| szóló 2015. évi CXLIII. töruény és végrehajtási rendeleteinek e|őír.ásai
szerint ke|| e|járni.

ts.ÁŕoĘamok: Az

aján|attétel során a kÜ|önböző devĺzák forintra toĺténő átszámításáná| az
aján|attevőnek a referenciák tekintetében a te|jesíŁés időpontjában érvényesMagyar Nemzeti
Bank á|taI meghatározott devizaár|o|yamokat kel| a|ka|maznia. Amennyiben va|ame|y devizát a
Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az aján|attevő saját központi bankja álta|
a fenti időpontokban éruényesárfo|yamon számított euró e||enéftékkerü| átszámításra.
Atszámĺtás esetén az aján|attevőnek kozö|nie kel| az alka|mazott áŕolyamot. Az ajánlatban
szerep|ő, nem magyar forintban megadott osszegek tekintetében az átszámítást taľtalmazó
iratot közvet|enül a kérdésesdokumentum mogé ke|| csato|ni.

16. Aján|atkérő helyszíni bejárást nem taft.
17. Aján|atkérő konzu|tácĺót je|en e|járásban nem tań.

18. Aján|atkérő fe|hĺvja az ajánlattevők figye|mét a Kbt. 73.

A

s (4)-(5) bekezdésében fog|a|takra.

a kozbeszerzési dokumentumokban
5
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, ame|yektő| az aján|attevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. 5 G) bekezdés szerinti azon követe|ményekrő|, ame|yeknek a
Kbt. 73,

(5) bekezdés a|apján Aján|atkérő

t7

t

atl

il/L

JL

te|jesítéssorán meg ke|| fe|e|ni. Aján|attevőknek nyilatkozatot ke|l benyújtaniuk arró|, hogy a
fentebb h ĺvatkozott fe|téteIeknek, e|őírásokna k megfe|e| nek.
19.

A je|en fe|hívásban nem szabá|yozott kérdések vonatkozásában a kozbeszerzésrő| sző|ő
2015. évi CXLIII. töruény és vonatkozó végrehajtási rende|etek, valamint a vonatkozó
jogszabá|yok előírasai szerint ke|| e|járni. Az aján|atnak tartalmaznia ke|| a fe|hívasban kü|ön
ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazo|ásokat és más dokumentumokat melyeket a Kbt.
köte|ezően e|őír' A szeződésre a magyar jog az irányadó.

ke|| csato|nia aján|atához, me|y
beárazott téte|eit taľtalmazza'.

20. Aján|attevőnek árazoĹt eszközlistát

tulajdonába kerü|ő eszközök

23. Aján lattétel i fel hívás megkii ldéséneknapja

: 20 1 6.
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az

önkormányzat

1. A

KözBEszERzÉsI DoKuMENTUMoKTARTALMA

1.1. A kozbeszezési
1.

2.
3.
4.
5.

dokumentumok a következő részekbő|

á||:

KOTET: A'ANLATTETELI FELHIVAS

xoľrĺ:Úrmurłró nz ÉnorxELT GAzDAsÁar szEREPLőx nÉszÉne
xörrľ

: szEPzőDÉsT E Rv Ez ET

xöĺrľ: n'rÁľ loľĺIGAzoLAs.
xöreĺ: MÚszAxr leÍnÁs

Ésľvr urKozATMINTÁK

Ĺ.2. A közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismét|i meg az ajánlattéte|i fe|hívásban
fog|a|takat, a közbeszezési dokumentumok az aján|attéte|i fe|hÍvássa| egyĹitt kezelendő. Az
aján|attevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgá|ják a közbeszerzési
dokumentumok és annak minden kiegészítésétamely eset|eg az aján|ati időszak a|att kerü|
kibocsátásra, valamint, hogy megbízhatő információkat szerezzenek be minden o|yan körü|mény
és kötelezettség vonatkozásában, ame|y bármi|yen módon is befo|yáso|hatja az aján|at
természetét vagy je| |emzőit.

1.3. Az

aján|attevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közö|t információkat biza|mas anyagként
ke|| kezelnĺÜt ame|yrő| harmadik fé|nek semmifé|e rész|etet ki nem szo|gá|tathatnak, hacsak e
harmadik fé| nem készítés nyújt be aján|atot az aján|attevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (a|vá||a|koző), vagy az a|kalmasság igazo|ásában részt vesz a gazdasági szerep|ő.
Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem annak részeit, vagy máso|atait nem |ehet másra
fe|haszná|ni, mint aján|attéte|re, és az abban leílt szo|gá|tatások cé|jára.

2.

KIEGÉsZÍTőľarÉxozrnrÁs

2,L.

Bárme|y gazdasági szerep|ő, aki je|en közbeszezési e|járásban aján|attevő |ehet -

ajánlattéte| érdekében-

az

aján|attételi fe|hívásban, va|amint

a

a

megfe|e|ő

kozbeszerzési
dokumentumokban fog|altakkaI kapcso|atban írásban kĺegészítő(éftelmező) tájékoztatást kérhet
az aján|atkérőtő| Vagy az á|ta|a meghatározotĽ szeryezet|ő| az aján|attéte|i fe|hívásban
rész|etezettek szeri nt.

2.2.

Bárme|y gazdasági szerep|ő kiegészĺtő tájékoztatást az ajánlattéte|i fe|hívás
|ebonyo|ító szeľvezetként megje|ö|t kapcso|atta ftási pontokon szerezhet.

2.3,

A

1' pontjában,

a

kiegészítő tájékoztatások kézhezvéte|étaz ajánlattevőknek ha|adékta|anu| vissza ke||
igazo|niuk. Kérjük a Tĺsztelt Aján|attevőket hogy a válaszok megérkezésérő|a 06-Ll789-69-43-

as faxszámra Vagy a titkarsag@eszker.eu e-mai| címre kü|djenek visszaje|zést!

2.4, A gazdasági

szerep|ő kizáró|agos fe|e|őssége, hogy o|yan te|efax-elérhetőséget vagy e-mai|
címet adjon meg, ame|y a megkü|dendő dokumentumok fogadására 24 őrában alka|mas.
Ugyancsak a gazdasági szerep|ő fele|őssége, hogy a szeruezeti egységénbe|ü| a kiegészítő
tájékoztatás időben az arra jogosu|thoz kerü|jön'
L9
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&

3.

ELőZETESVITARENDEzÉs

A Kbt. 80. s (1)

bekezdése szerinti e|őzetes vitarendezési kérelmet az aján|attéte|i fe|hívás 1'
pontjában, a lebonyo|íŁó szervezetként megje|ö|t kapcsolattaftási címre kell benyújtani:

A szERzőDÉs MEGKöľÉsr ÉsĺrursÍrÉsr

4.l.

Eredményes kozbeszezési eljárás a|apján a szerződést a nyeftes szeruezette| (személlye|) közös ajánlattéte| esetén a nyeńes szeruezetekke| (szemé|yekkel) - ke|| ľasban megkötni a
kozbeszeĺzésie|járásban közö|t vég|eges feltéte|et szeződéstervezet és aján|at taľta|mának
megfeIelően.

4.2. A

szerződésnek tafta|maznia ke|| - az e|járás során a|ka|mazott éftéke|ésiszempontra tekintette|
- a nyeftes aján|at azon e|emeĺt, amelyek éftékelésrekerü|tek.

4.3. Az aján|atok

elbírá|ásáró| szóló írásbe|i összegezésnek az ajánlattevők részéretörtént
megkÜ|dése napjátó| a nyertes ajánlattevő és a második |egkedvezőbb ajánlatot (ha aján|atkérő
hirdetett második he|yezettet) tett aján|attevő aján|ati kotottsége további harminc nappa|
meghosszabbodik.

4.4.

Az aján|atkérő köte|es szeződéses fe|téte|ként e|őírni, hogy:

. a

nyertes aján|attevő nem fizet, illetve számol e| a szerződés te|jesĺtéséve|
összefrJggésben o|yan koltségeket me|yek az 62 5 (1) bekezdés k) pontja szerinti
fe|téte|eknek nem megfe|e|ő társaság tekintetében merülnek fe|, és me|yek a nyeftes

.

ajá

n

|attevő adókote|es jövede| mének csökkentésére

a l ka

I

masa k;

a

szerződés te|jesĺtésénekteljes időtaftama a|att tu|ajdonosi szerkezetét az aján|atkérő
számára megismerhetővé teszi és az a|ábbiakban rész|etezett ügy|etekrő| az ajánlatkérőt
haladékta|anul éftesíti.

aján|atkérőként szerződő fé| jogosu|t és egyben köte|es a szerződést fe|mondani - ha
szükséges o|yan határidőve|, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szeaődéssel érintett fe|adata
e||átásáról gondoskodni tudjon - ha:

4.5. Az

. a

nyertes aján|attevőben közvetetten vagy közvetlenü| fio/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedéstszerez valamely o|yan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenná|| az 62 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott

va|amely fe|tétel.

. a

nyeftes aján|attevő közvetetten Vagy kozvet|enü| Lío/o-ot megha|adó

tu|ajdoni

részesedéstszerez va|ame|y o|yan jogĺ szemé|yben vagy szemé|yes joga szerint jogképes
szeruezetben, amely tekintetében fenná|l az
5 (1) bekezdés k) pontjában
meg határozott va la me|y feltéte|.
Je|en pontban em|ĺ|ett fe|mondás esetén a nyeftes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt
már teljesített szo|gá|tatás szerződésszerű pénzbeli e||enértékérejogosu|t.

62.

A

kü|fo|di adói||etőségű nyeftes aján|atLevő köte|es a szerződéshez arra vonatkozó
meghata|mazást csato|ni, hogy az i||etősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
20
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kozvet|enü| beszerezhet a nyeftes ajánlattevőre vonatkozó adatokat
jogsegély igénybevéte|e né|kü|.

az

országok kozötti

4.7, A kozbeszerzési szerződést a

közbeszerzési eljárás a|apján nyeftes aján|attevőként szerződő
félnek, i||etve közosen aján|atot tevőknek ke|| teljesítenie.

4.8. Az

aján|attevőként szerződő fél te|jesiltésében köteles kozreműködni az olyan a|vá||a|kozó és
szakember, ame|y a közbeszezési eljárásban részt vett az ajánlattevő a|ka|masságának
igazo|ásában. Az aján|attevő koteles az aján|atkérőnek a te|jesĺtéssorán minden o|yan - akár a
korábban megje|ö|t a|vál|a|kozó helyett igénybe venni kívánt a|vá||a|kozó bevonását
beje|enteni, ame|yet az ajánlatában nem nevezett meg és a beje|entésse| egyĹitt nyilatkoznia
ke|| arró| is, hogy az á|tala igénybe venni kívánt a|vá|lalkozó nem á|| a kizáró okok hatá|ya a|att.

-

5.

rnrÉrozľłľÁsTNYÚJTószeRvľx:
A Kbt. 73. s (5) bekezdés a|apján az

aján|atkérő a közbeszezési dokumentumokban
tájékoztatásként köz|i azoknak
szeruezeteknek
nevét, ame|yektől az aján|attevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73' s G) bekezdés szerinti azon kovete|ményekrő|, ame|yeknek a
te|jesítés során meg ke|| felelni. Az aján|atkérő a Kbt. 73. 5 (4) bekezdésben foglaltakra
tekintette| nem köte|es a kozbeszerzési e|járásban külön információk feltüntetését e|őírni az
ajánlatban, csak azt e||enőzi, hogy az aján|atban fe|tüntetett információk nem mondanak-e
el|ent a Kbt. 73. 5 G) bekezdés szerinti követelményeknek. Aján|attevőknek nyi|atkozatot ke||
benyújtaniuk arró|, hogy a fentebb hivatkozott fe|téte|eknek, e|őírásoknak megfe|elnek (11. sz.

a

a

me||ék|et).
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VALTALKOZASI SZERZODES
(TERVEZET)

me|y |étrejott egyrészrő| a

cím:

cégjegyzékzám:
adószám:

képvise|i:

'...... (továbbiakban

Megľendelő),

másrészről a
cím:

cégjegyzékzám:
adószám:
(a továbbiakban :

képvise|i:

Vállalkozó)

(a továbbiakban együtt: Fe|ek) kozött az a|u|írott he|yen és időben aza|ábbi fe|téte|ekke|:

Preambulum

Fe|ek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszezésekrő| sző|ő 20L5. évi CXLIII. torvény (a továbbiakban:

Kbt.)

m.

része a|apján nyí|t (Kbt. 113.5 (1) bek. szerinti) közbeszezési e|járást fo|ytatott le

,ľá||alkozási szerződés keretében Józsefuáros karácsonyi fe|díszĺtéseés díszkivi|ágítása,,e|nevezésse|.

Az e|járásban nem |ehetett részajánlatot tenni, így a szerződés a te|jes beszezési tárgyra
mennyiségre

vonatkozĺk.

és

22

aĄľ,L

3t

Az e|járás nyeftese Vá||a|kozó |ett, akive| Megrende|ő * a Kbt. rende|kezéseinek megfelelően - az
alábbi szeződést koti.
Fe|ek rögzítik, hogy a Megrende|ő a2013. éviV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. 5 (1) bekezdés 7.)

pontja a|apján szerződő hatóságnak minősü|.

I.Aszerződés tárgya

1.

a jelen

Megrende|ő

szerződés a|áírásáva| megrende|i Vá|la|kozótó|

a

je|en szeződésben i||.

a

közbeszerzési e|járás iratanyagában (kü|onösen mĹíszaki |eírás) rögzített fe|adatok elvégzésétje|en

és a

szerződés

f.
3.

közszo|gáltatói

kozbeszerzési e|járás iratai, továbbá

a

hatá|yos jogszabá|yok,

beszezendő

e|őírások szerinti módon, taľta|omma| és mennyiségben, eredményfele|ősségge|.

Fe|ek rogzítit hogy Válla|kozó köte|ezettsége
d

a

a közbeszezési műszaki |eírásban meghatározott

új

íszkivi lág Ítási elemek beszerzése és Meg rende|ő tu |ajdoná ba adása.

A

te|jesítés során

a

Vál|a|kozó álta| e|látandó fe|adatok rész|etezésétés te|jesítési határidejeit a

közbeszerzési e|járás iratanyaga tafta|mazza azza|, hogy Megrende|ő kifejezetten tájékoztatja a
Vá||a|kozót arró|, hogy:

a)
b)

az egyes he|yszíneken más-más fe|adatokat ke|l megva|ósítani,

Megrende|ő

a

Vá||a|koző részérea fe|hívásban, i||.

a

műszaki leírásban rögzített

vagyontárgyakat biztosítja a szerződés te|jesítéséhez,me|yet

a

te|jesítéskor a

Vá||alkozó köte|es rende|tetésszerű használatra aIkaImas állapotban visszaszo|gá|tatni

c)
4.
5.

a Megrende|őnek

-

kártérÍtésife|e|ősség me||ett,

egyéb szÜkséges e|emeket (akár a Megrende|ő tulajdonába kerülnek, akár nem) a
Vá||aIkozónak kell biztosítania.

Vá||a|kozó a megrende|ést e|fogadja.

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy

a fenti

fe|adatokat

a Vá||a|kozónat mint a fenti

fe|adatokat

rendszeresen, Üz|etkörében végzően ellátó személytől e|várható fokozott gondosság me||ett

ke||

el|átnia, eredményfe|e|ősségge|.

6.

Fe|ek

rogzítit hogy Vál|a|kozó a fe|adat el|átása során az ajánlatában

megfele|ően alvá||a|kozó(k) (Ptk. szerĺnt közreműködők)
Vá||a|kozó

fog|a|tak

és Kbt. szabályainak

igénybevéte|érejogosult,

akként hogy

a

az igénybe vett a|vá||a|kozó(k)ért úgy felel, mintha a munkát maga végezte vo|na' Nem

jogszerű igénybevétel esetén fe|e| mindazon károkéft ĺs, me|y e né|krj| nem kovetkezett vo|na be.

7.

Megrendelő
kü|önös

e korben kifejezetten

fe|hÍvja a Vá||a|kozó figye|mét

a Kbt' 138-139.s-ban

fogla|takra,

tekintette| a Kbt. 138.s (1) bek' uto|só mondatára, a 138.$ (5) bekezdésre, va|amint a 138.$

(3) bekezdésére'E korben a Megrende|ő e|őírja, hogy a te|jesítésigazo|ás kiá||ításához

csato|jon

23
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minden esetben o|yan nyi|atkozatot a Vál|a|kozó, ame|y a 138.$ (1) bek. utolsó mondata és a 138.$
(5

8.

)

be

kezdésében fog

I

a |ta

k te|jes

ü

|ésétigazo|ja.

Felek a szeęődés tárgyát jogi|ag oszthatat|annak tekintik.

III.A felek jogai és kötelezettségei

1.

Vá|la|kozó köte|es minden je|en szerződésben meghatározotL tevékenységesorán

a

mindenkor

a

hatá|yos va|amennyi magyar' Európai Uniós jogszabá|y, egyéb rendelkezés, továbbá

szakmai

szabályok betaftására.
Vá||alkozó tevékenységétaz e|őíltakhoz képest 1. osztá|yú minőségben ke||, hogy megva|ósítsa
(időtaftamon) be|ü|. Az egyes feladatokra vonatkozó határidőket a

(te|jesítse), az e|őírt határidőkön

közbeszenési e|járás iratanyaga tafta|mazza. Az ott rögzített határidők szigor(l, (fix) határidőt
me|ynek tarta|máva|

a

fe|ek tisztában vannak.

1. osztályú teljesítésalatt Fe|ek az

el|átandó

szo|gáltatás je|en szerződésben i||. műszaki |eírásban fog|a|taknak megfele|ő hiány-, és
hibamentességétéftik.
3.

Válla|kozó tevékenységesorán nem sértheti a Megrende|ő jóhírnevét, azt köte|es folyamatosan
megőrizni a tevékenysége el|átása során.

4.

Vál|a|kozó

és közreműkodője

o|yan tevékenysége|látását nem vá||a|hatja, ame|y séftheti, vagy

veszé|yeztetheti a Megrende|őve| szembenije|en szeződésben fog|a|t köte|ezettségei te|jesítését.
5.

A

a

Vá||a|kozó

szerződés te|jesítésekorkote|es

a

szo|gáltatásra vonatkozó va|amennyi iratot,

dokumentációt stb. jegyzék szerint átadni a Megrende|őnek.
Válla|kozó köteles fo|yamatos kapcso|atot taftani a Megrende|őve|, fe|kérésesetén beszámo|ni saját
tevékenységérő|, sza kma i
7.

Megrende|ő köte|es
e|

a

m ííkódéséről.

Vál|a|kozó rende|kezésérebocsátani

|átásá hoz szri kséges adatokat,

Megrende|ő

a

i

a je|en szeződésben rögzített

ratokat nformációkat.
i

szo|gá|tatássaI kapcso|atban Vá||aIkozónak biztosítja

a

közbeszeęési

fe|adat

e|járás

iratanyagában rögzĺtett dísziltőe|emeket, azza|, hogy minden további szükséges fe|téte| biztosĺtása
Vá la kozó köte|ezettsége.
|

9.

I

A Megrende|ő

á|ta| biztositott díszítőelem tu|ajdonjoga

meg. Amennyiben

a

Vá||a|kozó

a je|en

az

átadássa| (biftokbaadássa|) nem vá|tozik

szerződés szerint nem tudja bármely díszítcíelemet,

rendeltetésszerű haszná|atra a|ka|mas módon visszaszo|gá|tatni, köte|es megtérĺteni-

a

felszó|Ítas

kézhezvételétkövető 15 napon be|ü| - annak átadáskorĺ piaci éftékét.
10. Vá||alkozó fele|őssége az átadott díszítőe|emek e||enőrzése,

és az e|őírások szerintĺ fe|újítása azza|,

hogy csak a biztonságosan fe|haszná|ható e|emek szere|hetőek fe|.

-4Ą
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11.

A meglévő

díszvi|ágÍtási e|emek átvéte|e és he|yszínre szá||ítása

a 1084 Budapest, Déri Miksa u.

6'

szám a|atti raKárbó| a Vál|a|kozó fe|adata. Az átadás-átvéte|rő| (annak pontos időpontjáró|) a felek
egyeztetnek. Fentiek megfe|elően a|kaImazandóak a visszaszo|gá|tatásra is.
Tf, Megrendelő bĺztosítjaa műszaki leírásban rogzített

1 db. fenyőfát (Horváth Mihály téri)' Annak

felá||Ítása, fe|dísziltése,rögzítése és majdani e|bontása és fe|darabo|ása

a Vá|la|kozó fe|adata azzal,

hogy a faanyag a Megrende|ő tulajdona, Fu. egyéb fenyőfák biztosĺtása a Vá||a|kozó fe|adata.
13.

A vá||alkozó á|ta| beszezendő és üzembe helyezendő eszközök
melyet Megrendelő kéréséreigazo|ni

csak legá|is forrásból származhatnat

ke||.

t4. A keletkezett hu||adék e|szá||ĺtására a Válla|kozó köte|es, aki köte|es ezt a Megrendelő fe|é igazo|ni.
15. Vá||a|kozó köte|es

a

munkaterrj|etet megfele|ően e|keríteni akként, hogy

képest |egkevesebb terü|eten és időben korlátozza
fe|adatok e||átásáéń, i||etve

az

Vá|laIkozó csak

a

koz|ekedést. A szükséges forga|omeltere|ési

azok nem szeződés-, vagy jogszabá|yszerű te|jesítésébő|eredő

hátrá nyos jog következményekéft a Vá
16.

a

az csak a szükségeshez

l

|a

I

kozó fe|e|.

jogszabályi fe|téte|eknek megfe|e|ő, szabványos, megfe|e|ő tanúsí|ványokkal

rende|kező termékekke| te|jesíthet a szo|gá|tatás nyújtása során.
17. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a mĹjszaki |eírásban téte|esen rögzített, a je|en szerződés alapján a

Vá||a|kozó á|ta| biztosított (beszerzendő) eszközok

az

e|ső 70o/o-oS részszám|árő|

szó|ó

te|jesĺtésĺgazo|áskibocsátása napján je|en szeződés alapján a Megrende|ő tu|ajdonába mennek át. A

vál|alkozói díj véte|árat te|jes métékbentafta|mazza. Fe|ek fentiek okán rogzítik, hogy az e|só
részszám|a te|jes körben taľta|mazza a beszerzendő és Megrende|őnek átadandó eszközök

Fe|ek rögzítik, hogy bár

a tu|ajdonszezés már ekkor megtöfténit

Megrende|őnek toľténő biftokbaadáskor

az

érintett eszközök

Véte|árát'

Vál|a|kozó fele|őssége, hogy a

is

rende|tetésszerű haszná|atra

alkalmasak legyenek.
Vá||a|kozó köteles naprakészen e|ektronikus építésinap|ó vezetésére, továbbá

a

fe|elős műszaki

vezetői fe|adatok biztosításá ra.

19. Vá||a|kozó köte|es a Megrendelő műszaki e||enőréve| együttműködni és annak utasításait betaftani.
20. pE. e|emek (díszĺtőe|emek) fe|szere|ése, beüzeme|ése, üzeme|és közbeni e||enőrzése, 24 órás
karbantaľtási ügye|et biztosÍtása, a hibák kijavĺtása, hibás e|emek pót|ása, az eszközök

20L7. január 6-

én éjfélkortofténő kikapcsolása és az időjárástól függően 2017. január 31. napjáig, a 1084 Budapest,
Déri Miksa u' 6. szám a|atti raktárba visszaszá||ítása a Vá||alkozó köte|ezettségét képezik.
21. Vál|alkozó köte|es

a

-

bekapcso|ás e|őtt

- műszaki dokumentáció

osszeá||ítására és Megrende|őnek

torténő átadására (e|ektronikus és papír a|apon, 1-1 példányban)

, ami

tafta|mazza kri|önosen a

megva|ósulási teruet, a fe|haszná|t anyagok műbizonylatait, mérésijegyzőkönyvet, FMV-nyilatkozatot,
kivitelezői megfelelőségĺ nyi|atkozatot. Ennek hiányában az eszkozök nem he|yezhetőek feszültség a|á.

*ą<

22. Vál|alkozó nem fe|e| a neki fe| nem róhatóan, harmadik szemé|y álta| a díszíkíe|emekbenokozott
károkéft. Fe|e| a Vá||a|kozó a díszí|őelemekben az ő tevékenysége Vagy mu|asztása okán
bekovetkezett va|amennyi káréft .

a

23. Vá||a|kozó köteles

Megrende|ő tu|ajdonába á||ó vagy kerülő díszík5e|emekvonatkozásában az

átadás-átvéte| során tételes hibajegyzék és a kovetkező idényre vonatkozó karbantaftási, pót|ási
javas|atok írásban töfténő rögzítésére és átadására.

24, Yá||a|koző felel

a

tevékenysége vagy mu|asztása miatt akár

a

Megrende|őre, akár harmadik

személyekre háram|ó va|amennyi káréft.

25. Vá|la|kozó köte|es Megrende|őt haladékta|anu| mentesilteni minden o|yan kovetelés a|ól,

me|yet

Válla|kozó tevékenységéve|,vagy mu|asztásáva| összefüggésben harmadik szemé|yek Megrende|ővel
szem ben éĺvényesĺ|enek.

26. Vá||alkozó nem fele| a Megrendelő á|ta| szo|gá|tatott eszközöt

anyagok vonatkozásában az ezek

hibájábó|, hiányosságábó| eredő, a Megrende|őre, i||. harmadik szemé|yekre háram|ó károkéft. Kivéte|t

képeznek ez aló| azon részek, me|yeket a je|en szenődés a|apján Vá||alkozónak ke||ett e||enőrĺznie,
kicseré|nie, fe|újÍtania, Vagy a hiányýhibát egyébként ész|e|nie ke||ett vo|na.

a

27. Yá||a|koző köteles tevékenysége megkezdése e|őtt (kihe|yezés, kiépítés)

sz{.ikséges közmű-

egyeztetéseket |efo|ytatnĺ. Vá|lalkozó koteles határidőben megfizetni a szo|gá|tatással kapcso|atban
felmerü|ő va|amennyi kö|tséget, dffat (kri|önösen:

ELMŰ-fe|é: e|ektromos energia/áramfe|haszná|ás

díja, BDK-fe|é: munkavéde|mi oktatás dlja, osz|opbér|eti dÚ, területfog|alássa|,

engedé|yezésse|

kapcso|atban fe|merü|ő kö|tségek) és ezt Megrendelő fe|é igazo|ni.

28' Bármi|yen' a szerződésszerű te|jesítéstveszé|yeztető akadá|yoztatást, (ide éńve a késede|met is)
Vá||a|kozónak ha|adékta|anu| jeleznie ke|| Megrendelő fe|é, illetve

a késede|em e|hárítása érdekében

minden tő|e e|várható intézkedést haladékta|anu| meg ke|| tennĺe. A tájékoztatás e|mu|asztásábó|
eredő károkéft Vá||a|kozó te|jes káĺtérítési
fe|elősségge| taftozik.
29. Megrende|ő jogosult a Vá||alkozőnak utasĺtást adni a fe|adat e||átása tekintetében, azonban az adott
utasĺĽás nem teheti

a

szo|gá|tatást terhesebbé. Ha

a

Megrende|ő cé|szerűt|en vagy szakszerűtlen

utasítást ad, a Vá||a|kozó kote|es őt erre figye|meztetnĺ. Ha a Megrende|ő a figye|meztetés e||enére
utasítását fenntatja, a Vá||a|koző

a

szerződéstő| e|á||hat vagy

a feladatot a Megrendelő

utasÍtásai

szerĺnt, a megrendelő kockázatára e||áthatja. A Vá|lalkozó köte|es megtagadni az utasĺtás teljesítését

ha annak

végrehajtása jogszabá|y Vagy hatósági határozat megséftéséhezVezetne, Vagy

veszé|yeztetné mások személyétVagy Vagyonát. Vá||alkozó szükség esetén konzultációt kezdeményez
Megrende|őné|

a

feladat te|jesítésénekegyeztetése érdekében.Ezen kotelezettség teljesítésének

e|maradása a Vállalkozó terhére esik.

30. Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységéte||enőrizni, va|amint szükség esetén tájékoztatást
kérni. A tájékoztatás kéréskeretében a Vál|a|kozó kote|es a kéft tájékoztatást megadni 5 munkanapon
be|ü| (kivéve, ha

a tájékoztatás,

i||.

az érintett fe|adat je|legébő|, vagy je|en szerződésbő| más nem

ą4<
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kovetkezik), szükség esetén a te|jesĺtésse| kapcso|atban a Megrende|őt kérésnélkül tájékoztatni. Az

e||enőaés e|mu|asztása Vagy nem megfe|e|ő el|átsa nem mentesíti Vá||a|kozót

a

szerződésszegés

jog következm ényeitő l.

31.

Fe|ek rögzítik, hogy Megrendelő a teljesĺtést műszakĺ ellenőr bevonásáva| e||enőrzi.

32. A te|jesítéshe|yei: Budapest VIII. kerti|et

a)
b)
c)
d)
e)
Đ
g)
h)
i)
j)
k)
|)

Budapest, VIII. kerÜlet Mikszáth tér

Budapest VIII. kerĹjlet Horuáth Mihály tér
Budapest VIII. kerÜlet Lőrinc pap tér
Budapest VIII. kerü|et József kľt. B|aha Lujza tér és Ü||ői út közötti
Budapest,

VilI.

szakasz

kerü|et Baross u. József korút és a Ká|vária tér közötti

szakasza

Budapest, VIII. kerü|et Reviczky utca,
Budapest, VIII. kerü|et Mátyás tér
Budapest, VIII. kerü|et Kálvária tér
Budapest, VIII. kerü|et Szabó Ervin tér
Budapest,

VilI. kerület

Te|eki tér,

Budapest VIII. kerĹj|et Go|gota tér

Budapest,

Vffi.

kerü|et

Déri Miksa

u. 6'

(vagyontárgyak birtokbaadása

vonatkozásában)

33' Fenti vá|la|kozói köte|ezettségek bárme|y módon va|ó megszegése, me|y a szolgá|tatás szeęődésszerű
te|jesítésétkizáqa, vagy veszé|yezteti, sri|yos szeęődésszegésnek minősÜ|.

lV.Vállalkozői díj, fizetési fe|tételek

1.

2.

3.

Válla|kozót je|en szeződés szerinti tevékenységeke||átásáén vá||a|kozói

méľtéke:

..'......rt+Áĺa I

A fenti dfr magában fogla|ja kü|önösen

A

vá||a|kozói

díj magába

azaz

df

i||eti meg.

A vál|a|kozói dfi

..... forint+áfa.

a Megrende|ő tu|ajdonába kerĹi|ő vagyontárgyak el|enéĺtékétis.

fog|a|ja Vá||a|kozó fe|adat-e||átáshoz szÜkséges va|amennyi ko|tségétés

kiadását. Vá||a|kozó a tevékenységee||átása során a fenti pontban meghatározottakon tú| semmiféle

4.
5.

6'
7,

további díjazást, osszeget stb. nem követe|het, kivéve a késede|mi kamatot.
Megrende|ő az e||enszo|gá|tatást saját forrásbó| biztosítja.

A szeződéskötés, a szám|ázás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Megrende|ő e|őleget nem fizet.
Vá||a|kozó egy részszám|a és egy végszámla benyújtására jogosult.

,/Iľ,L

8. A

részszámla

a Horváth Mihá|y téren kihe|yezendő nagy fenyőfa

fe|díszÍtésétkövetően ál|ítható ki az

addig (2o16. december 9.) napjáig e||átandó feladatok Vá||a|kozói teljesítésétkövetően,
te|jesí[ésigazolás biftokában. A részszám|a ménékea te|jes nettó vá||a|kozői díj70o/o-a.

9.

a

Végszám|a benyújtására

szerződésszerűen igazo|t te|jesítéstkovetően jogosult Vállalkozó. A

végszám|a méľtékea te|jes nettó vá||a|kozői díj 30o/oa.

10. A kifizetések módja átuta|ás.
11. A szám|ák kifizetésének fe|tétele az Aft' 36/A. $-ban fog|altak te|jesü|ése.
12' Megrende|ő a vá||alkozói díjataz igazo|t szeęődésszerű te|jesĺréstkovetően kiá||ított szám|a e||enében,
átuta|ássa|, forintban (HUF) te|jesíti az alábbiak szerint:

a)

a|vá||a|kozó igénybevéte|ének hiánya esetén a Kbt. 135.

s (1) és (5)-(6)

6:130.$ (1) és (2) bekezdés szerint;

b)

alvá||alkozó igénybevéte|eesetén a fentĺek figyelembevételéve|, de

bekezdései, továbbá a Ptk.

a Ptk.6:130.5

(1)-(2)

bekezdésétő| eltérően a Kbt. 135. 5 (3) bekezdése szerint'
13. Késede|mes fizetés esetén a Megrende|ő, mint szerződő hatóság kote|es 2013. éviV. toruény 6:155. 5

szerinti késedelmi kamatot és a kü|ön jogszabá|yban meghatározott kö|tségáta|ányt megfizetni.

14. Fe|ek rogzítik, hogy fizetési köte|ezettséget kizárő|ag

a

jelen szeződésnek és a

hatá|yos

jogszabá|yoknak megfe|e|ő szám|a és me||ék|etei Megrendelő álta|i kézhezvéte|eeredményez.

Y

1.

.

A szerződést

bi

ztosÍtó mel ékkötel ezettség ek
l

Vá||a|kozó meghiúsu|ási kötbér megfizetéséreköte|es, ha o|yan okbó|, ame|yéft a Vá||a|kozó fele|ős

(Ptk. 6:186'$),

a

szerződés te|jesítése meghiúsu|. A meghiúsu|ási kotbér a|apja

a szerződés szerinti

nettó vál|alkozői díj, méftékea kotbéra|ap 20 o/o-a,

2.

Vál|alkozót az o|yan okbó|, amelyéft fe|e|ős (Ptk. 6:186.5),

a je|en szeződésben

meghatározott

bárme|y köte|ezettségének (kivéve karbantartási tjgye|ette| kapcsolatban a következő pontban fog|a|t

kotelezettség késede|me), fe|adatának késedelmes te|jesítéseesetén (á|ta|ános) késede|mi kötbér-

fizetési köte|ezettség terhe|i' A késede|mi kötbér méftéke
( .'.. .........

.

..'..'..-Ft/nap,

forint/nap) minden késede|mes naptári napra. Ezen kötbér esetében az 5

napot megha|adó késede|em esetén Megrende|ő jogosu|t

a

szeződést azonna|i

hatá||ya|

fe|mondani/e|állni, me|y okán Vá||a|kozó a meghirisu|ási kotbérfizetésre |esz köte|ezett.

3.

Vá||a|kozó amennyiben o|yan okból, ame|yért fe|e|ős (Ptk.6:186.$),

meghatározott

24 órás karbantaľtási ügye|et során meghatározott

f4

a

je|en

szerződésben

őrán be|ü|i

hibajaviltás

megkezdésére, ke||ékek pót|ására irányadó köte|ezettségével késede|embe esik, karbantaľtási
késedelmi kotbér megfizetésérekoteles.

(..

..... ..

.

A

késede|mi kötbér

méftéke

'..........-Ft/nap,

forint/nap) minden késede|mes naptári napra. Ezen kotbér esetében az 5 napot
28
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megha|adó késedelem esetén Megrende|ő jogosu|t

a szeęődést azonna|i

hatá||ya| fe|mondani/e|állni,

me|y okán Vá||a|kozó a meghiúsu|ási kötbérfizetésre |esz kotelezett.
4.

Szerződő Felek rögzítit hogy a kötbér megfizetése nem érinti Megrende|őnek azt a jogát hogy a
kötbéren

5.

fe| ü

|

i kárát éruényesĺtseVá

|

|a

I

kozóva l szem ben.

Felek megá||apodnak abban, hogy a kötbéľt a Megrende|ő a Megrende|őve| írásbe|i fe|szó|Ítas útján
éruényesíti.Amennyiben a Vá||a|kozo azírásbeli fe|szó|iltás kézhezvéte|étő|számított 3 munkanap a|att

magát nem menti

ki

(érdemi indok|ással

és azt

alátámasztó bizonyÍtékokka|), akkor a

kotbérkovete|ést, mint elismeft követelést ke|| nyi|vántaftani és így az beszámíthatóvá

vá|it a

Kbt.

135.5 (6) bek. szerinti fe|téte|ek teljesü|ése esetén.
Fe|ek

rogzítit hogy Vá||aIkozót ke||ékszavatosság terhe|i.

VI.A szerződés módosítása, megszűnése' megsziintetése

1.

Je|en szerződést

a felek a te|jesÍtésigkötik azza|, hogy az egyes te|jesÍtésihatáridőket

időszakokat a közbeszezési műszaki |eírás tafta|mazza azza|, hogy Vá||a|kozó
maradékta|a nu| 2oI7. 01.

3

i||. teljesítési

a szerződést köte|es

1. napjáig te|jesíteni.

Szerződő Fe|ek rögzítik, hogy je|en szeződés csak

írásban módosítható. Fe|ek rögzítik, hogy

a

a Kbt. fe|tételeinek (141.s)

szerződés

-

te|jesü|ése esetén,

a|akszerű szeződésmódosítás né|kü| -

módosu| az a|ábbi esetekben:

a)

fe|ek közhite|es nyi|vántaľtásban fog|a|t adatainak módosu|ása esetén a
nyilvántartásba bejegyzés napjáva|,

b)

c)

fe|ek kapcso|attańóira, te|jesítésigazo|ó szemé|yérevonatkozó adatok módosu|ása
esetén a másik félhez tett koz|és kézhezvéte|éneknapjáva|,
amennyiben a Kbt. ezt nem záqa ki.

Fe|ek rögzítit hogy semmis

a

szerződés módosítása, ha

az

arra irányu|, hogy

a

Vá||a|kozót

mentesíisékaz o|yan szerződésszegés (i||etve szeĺzódésszegésbeesés) és annak jogkövetkezményei -

ide nem értve a fe|mondás vagy

e|á||ás jogának gyakor|ását

-

a|ka|mazása aló|, ame|yéft fe|e|ős

(i||etve fe|e|ős |enne), vagy ame|y arra irányu|, hogy Megrendelő átvá||a|jon

több|etmunkakö|tségeket

vagy

indokolat|anu| egyéb,

a

szerződés a|apján

a

Vá||a|kozót terhe|ő

a

Vá||a|kozót terhe|ő

kockázatokat. E körben kije|enti Vá||a|kozó, hogy a kockázatokat felméfte és azt a je|en szeződésben
fog

|a

|t e| |enszo|gá |tatásba n

te|jes körűen érvényesítette.

4.

Felek a fentiek okán az indok|ás né|küli elá|lás (fe|mondás) jogát kizárják'

5.

Fe|ek rogziltit hogy a je|en szerződésben sú|yos szerződésszegéskéntnevesÍtett vagy egyéb sú|yos
szerződésszegések a sére|met szenvedett fé| oldaláró| az érdekmú|ást önál|óan és kétségetkizáró|ag
bizonyítják, így a sére|met szenvedett fél jogosu|t a szerződés azonna|i hatá|lyaI töfténő felmondására.
29
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6.

I|yen sú|yos szeęődésszegésnek minősü| Vál|a |kozó részérő| kti|önösen

a)

b)
c)
d)
e)

a

:

szeuődésben rogzített fe|adatok esetében bizonyíthatóan Vá|lalkoző hibájábő|

töftént mulasztás,

ha

a

szerződésben rögzített esetekben

a

Megrende|ő á|ta| tett észrevéte|eket,

utasításokat a Vá|la|kozó saját hibájábó| tofténő figye|men kĺvÜl hagyja,

Vá||a|kozó o|yan tevékenységet Vagy mulasztást tanúsít,me|y

a

Megrende|ő

jóhírnevét séti vagy veszé|yezteti.
tevékenységéve|vagy mu|asztásával

a Megrende|őnek vagy harmadik

szemé|ynek

káft okoz,

Válla|kozó e||en jogerősen fe|számo|ási e|járás indu|, vagy vége|számo|ási kére|met
nyújt be,

D
g)
h)

adószámát fe|fÚggesztit
tevékenységét- a szerződés te|jesítését- |ega|ább 3 napra felfüggeszti,

amennyiben bárme|y a Kbt. á|ta| e|őíft köte|ezettségét

-

kivéve ha ahhoz más

jogkovetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabá|y - a Vá||alkozó megszegi,
kü|önösen

7.

I|yen sú|yos szeęődésszegésnek minősü| Megrende|ő részérő| kÜ|önosen:

a)

ha Megrende|ő a feladat e||átásához szükséges adatokat,
eszközöket

8'

a 138.$ megsértése esetén.

b)

i||.

a szeződésben e|őílt

nem, Vagy nem teljes körűen biztosítja Vál|a|kozó erre irányu|ó írásbe|i

fe|hĺvása e||enére sem.
ha Megrende|ő a szám|át megintés e||enére sem fizeti meg,

Szeződésszegés esetén bárme|y fé| köteles fentiekben rogzĺtett fe|mondási/elá||ási jogának
gyakor|ása előtt

a

másik, szeĺződésszegő fé| figye|mét írásban fe|hilvni

megszüntetésére, megfe|e|ő, |ega|ább

mel|ett.

Az

3

a

szerződésszegés

munkanapos (fizetés te|jesítéséné|15 napos) határidő

azonna|i hatá|yú fe|mondást tarta|mazó nyi|atkozatban hivatkozni kel|

szenődésszegés tényére,és meg ke|| je|ö|ni
szo|gáló tényt, körü|ményt. Nem

ke||

a

a

sú|yos

sú|yos szerződésszegés megál|apítasának alapjáu|

je|en pontot alka|mazni akkor, ha a szerződésszegés je||ege mĺatt

(pl.: e|mulasztott szigorú határĺdő) nem |ehetséges.

9.

Megrende|ő köte|es a szerződés fe|mondani a Kbt-ben meghatározottak szerint, amennyiben:

a)

Vá||a|kozóban közvetetten Vagy kozvet|enü| Zío/o-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést

szerez va|ame|y o|yan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeruezet

ame|y tekintetében fenná|l

b)

a Kbt' 62. 5 (1)

bekezdés k) pont kb) alpontjában

meg hatá rozott fe|tétel;

Vá||alkozó közvetetten vagy közvet|enĹj| 25%-ot megha|adó tulajdoni részesedést

szerez valamely o|yan jogi szemé|yben Vagy szemé|yes joga szerint jogképes

ťĄa,L

t+f

szervezetben' ame|y tekĺntetében fenná|| a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont kb)

c)

aIpontjában meghatározott fe|tétel.

Ennek érdekében a szeęődés te|jesítésénekte|jes időtaftama alatt

Vá||a|kozó

tu|ajdonosi szerkezetét Megrende|ő számára megismerhetővé teszi és a 1a3.

5

(3)

bekezdése szerinti rjgyletekrő| Megrendelőt ha|adéKa|an u| éĺtesíti.

10. Megrendelő a szerződéstfe|mondhatja (attó| e||áthat) ha:

a)

b)

fe|tét|enü| szükséges

a

szerződés o|yan |ényeges módosítása, ame|y esetében a Kbt.

141. 5 alapján új kozbeszezési e|járást kel| lefo|ytatni;
Vá||a|kozó nem biztosĺLja a Kbt. 138. $-ban fog|a|tak betaftását, vagY az Vá||a|kozó

szemé|yében éruényeseno|yan jogutód|ás kovetkezett be, ame|y nem fe|e| meg a

c)

Kbt. 139. !-ban foglaltaknak; vagy

az EUMSZ 258. cikke

a|apján

a

közbeszerzés szabályainak megszegése miatt

az EUMSZ 258.
cikke a|apján indított e|járásban kimondta, hogy az Európaĺ Unió jogából eredő
kote|ezettségszegési eljárás indu|t vagy

az Európai Unió

Bírrósága

va|ame|y kötelezettség tekintetében köte|ezettségszegés töftént, és a bíroság által
megá||apított jogséftésmiatt a szeződés nem semmis.

11. A szerződés bármely okbó| va|ó megszűnése esetén a
átadott dokumentumokat, Megrendelői ingóságokat

Vá||a|kozó a biftokában |évő, a Megrende|ő á|ta|

a

te|jesítésse| egy időben, Vagy

a

szerződés

bárme|y okból töńénő megszűnését követő 3 napon belri| átadja a Megrende|ő részéreiratjegyzékke|
együtt, jegyzőkönyv

fe|véte|e me||ett. Vá||a|kozó jelen szeződésse| vég|egesen és visszavonhatat|anul

hozzájáru| ahhoz, hogy fenti kote|ezettsége szerződésszerű nem' Vagy késede|mes/hiányos te|jesítése

esetén a Megrende|ő az ingőságokat akár jogos onhatalomma| is biľtokba Vegye, továbbá Vá||alkozó
lemond a je|en szeződésse| vég|egesen és visszavonhatat|anul a Megrende|őve| szembeni valamennyi
biftolaĺédelmi jogáró| a fenti körben.

7f. A

szerződésszegő Fé| te|jes körű káľtériltésĺfe|e|ősségge| taftozik az általa szerződésszegéssel a másik

félnet i|letve harmadik szemé|ynek okozott

L3. Szerződő

Fe|ek je|en vá||a|kozási szerződés

kárért.

-

bármely okbó| töfténő

-

megszűnése esetén kote|esek

te|jes körűen e|számolni egymássa|, beleéftve az esetleges káftérítésiés kötbérigényeket is.

VII'Felek képvise|etében eljáľó szeméIyek

1.

f,

Vá||aIkozó fe|adatát Megrendelőve| fo|yamatosan egyeztetve kote|es e||átni.
Fe|ek jognyi|atkozataikatkizárő|ag írásban, az áwéte| he|yét és idejét azonosítható módon igazo|ő

módon tehetik meg éruényesen.A Fe|ek a fentieken éftik a fax és az elektronikus |eve|ezés (e-mail)

formáját is'
31
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3. A

Fe|ek

meg

4.

a Szerződésben

ka pcso|atta

Fe|ek tudomásu|

fogla|tak te|jesĺtéséneke|ősegítése érdekébenaz a|ábbi szemé|yeket je|o|ĺk

ftóként'

veszit hogy

egymáshoz címzett jognyilatkozatokat hatá|yosan csak a fenti pontban

megje|o|t személ|ye| közö|hetik,
5.

i||etve részéretovábbíthatják.

Amennyiben fentiekben meghatározott, Felek képvise|etébene|járó személyek megváltoznat errő|
Fe|ek ilrásban köte|esek éftesíteniegymást.

VIII.Titoktaftás

1.

Fe|ek kije|entik, hogy minden o|yan adatot, tényt, információt me|y je|en szeĺződés keretein be|ti| a

másik fél|e| kapcso|atban

a

tudomásukra

jut

titokként keze|net kivéve me|ynek nyi|vánosságra

hozata|át jogsza bá|y e|őírja.

Vá||a|kozó köte|es mentesíteni

a

Megrende|őt

a

fentiek miatt

a

harmadik személyek á|tal a

Megrende|őve| szemben éľvényesítettva|amennyi kár, il|. igény vonatkozásában. Erre nézue az

Y.

fejezet vonatkozó pontjainak rende|kezési megfe|e|ően irányadók.

A titoktaftási köte|ezettség megszegésébő| eredő kárért az ezért fe|e|ős fé| káftérítesikötelezettséggel
tartozik. E körben a Megrende|őt ért kár vonatkozásában a je|en szerződés kötbérekre vonatkozó
szabályai megfele|ően alkalmazandóak'
4.

Felek titoktaftási kötelezettsége kiterjed a munkaválla|óikra, va|ame|y po|gári jogi szerződés a|apján
munkavégzésre irányu|ó jogviszonY, va9Y más jogviszony alapján a fé||e| kapcso|atban lévő egyéb

személyekre, közreműkodőikre

is. Ezen

szemé|yek magataftásáéft

a

titoktaftási kote|ezettség

viszony|atában az érintett Fé|, mint saját magataftásáéľt fe|e|.
5.

A

szeęődő Fe|ek tudomásu| veszit hogy

a

vonatkozó jogszabá|yok szerinti ĺlletékese||enőrző

szeruezetek fe|adat- és hatáskörĹjknek megfele|ően jelen szeződés a|apjául szo|gá|ó közbeszerzési

eljárást és je|en szerződés teljesÍŁésétellenőrizhetik, részükre a jogszabá|y szerinti információ
megadása üz|eti titokra va|ó hivatkozássa| nem tagadható meg.

,AilL
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Az

i||etékes e||enórző szeĺvezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgá|ata esetén Vá||a|kozó koteles minden

segítségetMegrende|ő részére megadni, a he|yszíni vizsgá|aton je|en |enni az e||enőrzés hatékonysága
és Megrende|ő kotelezettségeinek megfe|elő te|jesítéseérdekében.
7.

Fe|ek kifejezetten rögzítit hogy tudomásuk van arró|, hogy Megrende|ő köte|es

a

Közbeszezési

Hatóságnak beje|enteni, ha

a)

Vá|lalkozó szerződéses köte|ezettségét sú|yosan megszegte
fe|mondásához vagy e|á|láshoz, káftérítésköveteléséhez vagy

és ez a szerződés
a szerződés a|apján

vezetett, valamint ha
alkaĺmazható egyéb jogkövetkezmény éľvényesĺtéséhez
Vá||aIkozó o|yan magataftásával, amelyéľt fe|e|ős, részben Vagy egészben a

szerződés |ehetet|entilését okozta.

A

bejelentésnek taĺta|maznia ke||

a

szerződésszegés leír.ását, az annak a|apján a|ka|mazott jogkovetkezményt, va|amint

hogy

b)

a

szerződő fé| a szerződésszegést elismeľte-e, vagY

sor kerü|t-e

arra

vonatkozóa n perĺ nd ításra.
Vá||a|kozó szeződéses köte|ezettségének jogerős bírrósági határozatban megá|lapĺtott

megszegése esetén a szerződésszegés tényét,leĺrását |ényeges je||emzőit, be|eéftve

azt is, ha

a

szeęődésszegés a szerződés fe|mondásához Vagy

elál|áshoz, káftérítéskövete|éséhez vagY

a

a

szerződéstő| va|ó

szerződés a|apján alka|mazható egyéb

vezetett, va|amint Vá||a|kozó szerződő fé| o|yan
szankció éľvényesiltéséhez
magataftásával, ame|yét fe|elős, (részben Vagy egészben) a szerződés
lehetet|en ti|ésétokozta.

Fe|ek fenti körben megá||apodnak abban, hogy Vá||alkozó nem jogosu|t a fenti adatok átadása miatt a

Megrende|őve| szemben semmiféle igényt sem éruényesilteni abban

az esetben sem' ha

bárme|y

átadott tény, vagy körti|mény utóbb nem bizonyulna va|ósnat kivéve ha ezze| a Megrende|őnek az

adatok átadásának pi||anatában tényszerűen tisztában ke||ett |ennĺe (nem taľtozik ide

a

jogszabá|y-éfte|mezésbő| vagy téves tényá||ás-érte|mezésbő| származő körtilmény, kivéve ha

hibás

az

a

Megrende|őnek fe|róhatóan következett be).

IX.Vegyes és zárő rendelkezések

1.

2.

Szerződő Fe|ek kijelentit hogy szeződéskotési képességükkorlátozás a|á nem
szerződés megkötésének akadá|ya nem

á||

esit ezét 1e|en

fenn.

Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy

a vitás

kérdéstmegkísérlĺkperen kíVüli békésúton

rendezni, és csak ennek eredményte|ensége esetén forduInak bír.ósághoz.

lľ'L
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3.

Je|en szeaődésben nem szabá|yozott kérdésekbena magyar jog, külonösen

által engedett körben

a

Ptk. rende|kezései, továbbá

a

a

Kbt., továbbá

a

Kbt.

kapcsolódó jogszabá|yok vonatkozó

rende|kezései az irányadók.

4.

Fe|ek megál|apodnak abban, hogy amennyiben

ütkozne, Vagy

a

a

szerződés bárme|y pontja kógens jogszabá|yba

közbeszerzési eljárás kotelező éľvényűdokumentumának taľtalmáva| e||entétes

|enne, akkor a szeződés fentieket séftő rende|kezése he|yébe - minden további jogcse|ekmény, így

kü|önösen

a szerződés módosítása

né|kü|

-

a megsértett köte|ező

érvényűjogszabá|yĺ rende|kezés

vagy kozbeszezési dokumentumi rende|kezés kerÜ|. Fentieket ke|| megfe|e|ően a|ka|mazni akkor is, ha
va|ame|y kógens jogszabály akként rende|kezit hogy va|ame|y rende|kezése

a szerződésben szövegszerűen

szerepe|nie ke||) és azt szövegszerűen

a szerződés része (vagy

a szerződés nem

taftalmazza

(az adott rendelkezés a szerződés részétképezi).

5.

A szerződés és annak dokumentumainak nye|ve a magyar.

6.

Felek megál|apodnak abban, hogy a Vá||a|kozó nem fizethet il|etve számo|hat e| a szeződés
te|jesítéséve|összefüggésben olyan kö|tségeket ame|yek a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés k) pont ka)-kb)

alpontja szerinti fe|téte|eknek nem megfe|elő társaság tekintetében merü|nek fe|, és ame|yek
Vá

7.

|

|a

I

kozó adóköte|es

jovede| mének csökkentésére

a ka
I

l

masa k.

Jelen szeződés me||ék|etétképezi (fizikai|ag nem csatolva) az e|járás iratanyaga.

8. Jelen szerződés '..'''.' megegyező, eredeti pé|dányban készült e|.
9. A szerződés a mindkét fél a|áírásra és kötelezettségválla|ásra
(Vá

| |

a

I

kozón á| cégszer ű)

a |á ír.á sa

jogosu|t vezető tisztségvise|őjének

esetén éruényes.

10. Je|en szerződés az a|áírás napján lép hatá|yba.

Fe|ek je|en szerzódést

-

egyezőt jóvá hagyóla g

a |á

annak e|o|vasását és éfte|mezésétkovetően _ mint akaratukka| mindenben
írtá k.

Megrendelő

Vá|laIkozó

Ellenjegyzem:

lĺbÁh9

1. számú

TARTALo M. Ésr nłrr EGYZÉ K Az A]ÁN LATH oz csATo LAN Dó

I

RATo K vo

melléklet

NATKozÁsÁsnľ
oldalszám

Tańa|omjegyzék (1. sz. me||ék|et)
Fe|o|vasó|ap a Kbt. 66. $ (5) bekezdése alapján

(f.t. l f.f.

sz. me||ék|et)

Aján|ati nyĺ|atkozat a Kbt. 66. 9 (2) és (4) bekezdése a|apján (3. sz. mel|éklet)
Nyi|atkozat az a|vá|la|kozókró| a Kbt. 66. 5 (6) bekezdése a|apján (4. sz. mel|ék|et)
Nyi|atkozat a kapacitást nyújtó szervezetekrő| a Kbt. 65. s (7) bekezdése a|apján (5.

sz. me||ék|et)

A

kapacitásait rende|kezésre bocsátó szeľvezet olyan szeződéses Vagy
e|őszeződésben vá||a|t kote|ezettségvál|a|ását tarta|mazó okirat amely
a|átámasztja, hogy a szerződés te|jesítéséhezszükséges erőforrások rende|kezésre
ál|nak majd a szerződés te|jesítésénekidőtartama a|att- a Kbt.65, g (7) bekezdés
szerĺntĺesetben

A Kbt. 114. 5 (2) bekezdése szerinti nyi|atkozat az ajánlattevő (6lA. sz. mel|ék|et) és
adott esetben a kapacitást nyújtó szeru (6/8. sz. mel|éklet) vonatkozásában
Nyilatkozat a Kbt. 67. $ (4) bekezdése alapján (7. sz. metlék|et)

Nyi|atkozat a 3fLĺf0I5. (X. 30.) Korm. rende|et 21' 5 (3) bekezdés a) pontja
a|apján az e|járást megindĺtó fe|hÍvás megkü|désétő| visszafelé számított 3 év
|egje|entősebb szo|gáltatásairó| (B. sz. me|léklet)

Az nrÁľuľrÉľruFELHÍvÁsBAN ELőÍRT EGYÉB NYILATKoiATo&
IGAzońsoK

Aján|attevő, az alkalmasság igazo|ásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági
szerep|ő cégjegyzésre jogosu|t, ajánlatban csato|t nyi|atkozatot, dokumentumot
a|áíró képvise|őjének aláírási címpéldánya Vagy a|áírás mĺntája.

A cégkĺvonatban nem szereplő köte|ezettségvá||a|ók esetében a cégjegyzésre
jogosu|t szemé|ytő| származő, aján|at a|áírására vonatkozó (a meghata|mazott
a|áírását is tarta|mazó) írásos meghatalmazás te|jes bizonyító erejű
magánokiratba fog|a|va. (9. sz' me||éklet)
Közös

aján|attevőĺ megá|lapodás (közös

aján|attéte| esetén)

A

kapacĺtásait rende|kezésre bocsátó szeruezet o|yan szeződéses Vagy
e|őszeződésben vá||a|t köte|ezettségvál|alását tata|mazó okirat, ame|y
a|átámasztja, hogy a szenődés te|jesítéséhezszükéges erőforrások rende|kezésre
á|lnak majd a szerződés te|jesítésénekĺdőtańama a|att - adott esetben
Nyi|atkozat a Kbt. 73. 5 (4)-(5) bekezdése vonatkozásában (11. sz. me||ék|et)

Üzleľr TITKoT TARTALMAZo IRAToK (ADoTT ESETBEN)
Az Ĺjz|eti titkot tafta|maző, e|különített irathoz aján|attevő

indoko|ást köte|es
vagy adat
hogy
az
adott
ĺnformáció
csato|ni, ame|yben részletesen alátámasztja,
mi|yen
módon
okozna
számára
arányta|an
nvi|vánossáqra hozatala mĺértés

elktjĺcjnítex

mődon
elhelyezve

aąľ,;-

í0

sérelmet [Kbt. 44. $ (1) bekezdés].

Az AJÁNLATTrvő
ESETBEN)

Álľru BEcsAToLNI

KÍvÁNT DoKUMENTUMoK (ADoTT

+ Ajánlat papír alapú példánya scannelve 1 db elektronikus adathordozón
(CD, DVD, Pendrive, stb.)

Az aján|at minden o|yan oldalát, amelyen - az aján|at beadása e|őtt - módosítást hajtottak végre, az
dokumentumot a|áíró szemé|y(ek)nek a módosításná| is kézjeggye| ke|| e|látni.

Urt
5(

TARTALoM. ÉsrnłrrecYzÉxA KBT. 69. s (4) BEKEzoÉse sZERINT
IRAToK voNATKoásÁgnN

.

ĺránó oKoKKAL

rcłzotAsox

KAPcsotATBAN

grľvÚrľłľpó

előÍnľ NYILATKoZATo&

a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés g)-k) és m) pontja, va|amĺnt a Kbt. 62' s (1)
bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizárő okok hatá|ya a|att nem á|lás
Nyi|atkozat

vonatkozásában (10. sz. me||ék|et)

uÚsznrc, ILLEwE sZAKMAI ALKALMAssÁccnl KAPcsoLATBAN ELőÍRT
NYI LATKo izAT o.+ IGAzo úso K
Ml. Az aján|attevő csato|ja a 32Llf0L5. (X. 30.) Korm. rendelet 21' 5 (3) bekezdés

a) pontja a|apján az ajánlattéte|i fe|hívas megkri|dését mege|őző 3 év (36 hónap)
je|entősebb referenciáit a 32Il20I5. (X. 30.) Korm. rende|et 23. $-ban meghatározott
formában igazo|va, vagyis az ajánlattevő i||etve az a|ka|masság igazo|ásában részt
vevő más szeľvezet nyi|atkozatáva|, vagy a szerződést kötő másik fél á|ta| adott
igazo|ássa|, ame|y taftaImazza

.
.
.
.
.

:

a szeęődést kotő másik fél nevét és címét;
az ellenszo|gá|tatás nettó osszegét forintban;
a te|jesÍĽésidejét, (év-hónap-nap pontosságga| fe|tüntetett kezdési és befejezési
dátum megadásáva|);
a te|jesĺtéshe|yét;
a teljesĺtett szo|gá|tatások |eírását,

nyi|atkozni ke|| arrő|, hogy
meofe|elően történt-e.

a

te|jesÍtésaz e|őírásoknak

AZ AJANLATTEVO ALTAL BECSATOLNI
ESETBEN)

KMNT

és a szeződésnek

DOKUMENTUMOK (ADOTT

vagy DVD-re írt t db e|ektronikus pé|dányát!

ď1
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2,l, sz. melléklet
FELOLVASOLAP
(önáIló

ajánlattétel esetén)

1. Ajánlattevő
Név:
SzékheIy:

Telefon:
Fax:

E-mail:

2. Ajánlattétel táľgya:,,Vál|alkozási szerződés keľetében Józseńĺáros

karácsonyi

feldíszítéseés díszkivi lá9 Ítása',

3. Ajánlat:

1.

Nettó aján|ati ár összesen (HUF)

.. HUF

A
f.

késede|mi kötbér méftékeminden késede|mes naptári
napra (az adott határidővel kapcso|atos fe|adatokra eső nettó
vá||a|kozói díj (aján|atĺ e|em minimum éftéke:50.000.-FVnap;
|egkedvezőbb szintje: 150.000.-Ft/nap) Ajánlatkérő az
50.000.-Ft/nap és a 150.000.-Ft/nap közotti megajánlásokat
éftéke|ia kötelezően e|őílt aián|ati e|em |evonásáva|).

A
3.

késede|mi kötbér méftékea 24 őrás karbantartási rigye|et
esetében (az adott határidővel kapcso|atos feladatokra eső
nettó vá||a|kozói díj (ajánlati e|em minimum éľtéke:10.000.Ft/na p; |eg kedvezőbb szi ntje : 50. 000. -Ft/na p) Ajá n |a tkérő az
10.000.-Ft/nap és az 50.000.-Ft/nap kozotti megaján|ásokat
éftéke|ia köte|ezően e|őÍt aián|ati elem |evonásáva|).

50.000,-Ft/nap +
...,-Ft/nap

-...,-Ft/nap

10.000,-Ft/nap

...,-Ftlnap
-...,-Ft/nap

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésrejogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghata|mazott képvise|ő a|áírása)

/ľ'L

2,2. sz, melléklet

FELoLvAsóLAp
(közös

1.

Közös

ajánlattétel esetén)

ajánlattevők

Név:
SzékheIy:

Telefon:
Fax:

E-mail:
Vezető tag adatai (név, székhely):
Tagok adatai1 (név, székhe|y):

2. Ajánlattétel táľgya: ,Jálla|kozási szerződés keľetében Józsefváros

karácsonyi

feldíszítéseés díszkivi !ágÍtása''

3.

Ajánlat:

1.

Nettó aján|ati ár összesen (HUF)

.. HUF

A
2.

késedelmi kötbér méĺtékeminden késede|mes naptári
napra (az adott határidőve| kapcsolatos fe|adatokra eső nettó
vá||a|kozói díj (aján|ati elem minimum éľtéke:50.000.-Fýnap;
|egkedvezőbb szintje: 150.000.-Ftlnap) Aján|atkérő az
50.000.-Ft/nap és a 150.000.-Ft/nap közötti megaján|ásokat
éftéke|ia köte|ezően e|őílt aián|ati e|em |evonásáva|).

A késedelmi kötbér méftékea f4 őrás karbantartási
3.

ügye|et

esetében (az adott határidőve| kapcso|atos feladatokra eső
nettó vá||a|kozói díj (ajánlati e|em minimum éftéke:10.000.Ft/nap; |eg kedvezőbb szi ntje : 50. 000. -Ft/nap) Ajá n |a tkérő az
10.000.-Ft/nap és az 50.000.-Ft/nap közötti megaján|ásokat
éftékelia köte|ezően e|őílt aián|atĺ e|em |evonásáva|).

50.000,-Ft/nap +
...,-Ft/nap
=...,_Ft/nap

10.000,-Ft/nap +
...,-Ft/nap

-...,-Ft/nap

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerűen
1

Közcis aján|attevők vaĺamennyi tagjára vonatkozóan kü|ön-kü|ön.
39

ď1|ł,L
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meghataImazott képvise|ő a|áĺrasa)

40
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3, sz, melléklet

łrÁľuľrNYILATKoZAT
A KBT. 66. s (2) És(ł) BEKEZDÉSE AIAPJÁN

mint

A|u|írott

a(z)

(székhely:

)

aján|attevő cégjegyzésre jogosu|t / meghatalmazoLť képviselője Józsefvárosi önkormányzat mint
szerződés keretében Józseńĺáľos karácsonyi feldíszítése
aján|atkérő á|ta| a(z)
''VáIla|kozási
és díszkivilágítása'' tárgyban indított közbeszerzési eljárás kapcsán az a|ábbiakról nyi|atkozom.
I.

A Kbt. 66. s (2) bekezdése a|apján

nyi|atkozom, hogy aján|atunk az e|őzőekben meghatározott áltaIunk te|jes korűen megismeft - dokumentumokon a|apszik.

szeződésteruezetben rögzített, a tárgyi fe|adat ellátásához sztikséges köte|ezettségeinket
maradékta|anuI te|jesítjük a Fe|o|vasó|apon rögzített ár a|kaImazásával. Nyi|atkozunk, hogy

A

ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beá||tát követően a fe|hĺvásban megje|ö|t időpontig fenntartjuk.

Nyi|atkozom, hogy nyeftességünk esetén a közbeszezési dokumentumok me||ék|etétképező
szeaődéstervezet megkötését vá||a|juk és azt a szerződésben fog|a|t feltéte|ekke| te|jesítjrik.

il.
A Kbt. 66. 5 (4) bekezdése a|apján nyi|atkozom, hogy vá||a|kozásunk

! a kis- és középvá||a|kozásokró|, fej|őrlśsrik támogatásáró| sző|ő
....vá||a|kozásnak' minősü|/
szerint
! nem taftozik a kis- és középvá|la|kozásokró|, fej|ődésük támogatásáró| szó|ó
hatá|ya aláa'

töruény
töruény

il.

Nyi|atkozom továbbá, hogy az ajánlatta| benyújtott e|ektronikus másolati pé|dány az aján|at papír
alapú példányávaI mindenben megegyezik.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen

2

Kérjtjk a|áhúzássa| jelöĺnĺ!
mikro-, kis- vagy középvá|lalkozás a 2oo4. évi )OC{V. törvény meghatározásai szerint
rendelkezéseinek tanuImányozását követően kérjük megadni.
. A nem a|ka|mazandó szovegrészt kéľjük töro|ni.
3

-

a megfe|e|ő vá|aszt a jogszabá|y

ď b,l--

meghatalmazott képvise|ő a|áírása)
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4, sz, melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 66' s (6) bekezdése alapján az alvá|la|kozókról

A|u|írott

mint
(székhe|y:

a(z)
)

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghata|mazotts képvise|ője Józsefvárosi önkoľmányzat mint
aján|atkérő á|tal a(z) ,,Vállalkozási szerződés keľetében Józseńráros karácsonyi feldíszítése
és díszkivilágítása', tárgyban indított közbeszerzési e|járás során az alábbiak szerint nyi|atkozom az
á |talam igénybe venni kĺvánt a|vá||alkozókró|.
I.

Nyi|atkozom a Kbt. 66. 5 (6) bekezdés a) pontja a|apján6, hogy a közbeszerzés tárgyának a|ábbiakban
meghatározott részeive| összefüggésben a|vál|aIkozó(ka)t veszek igénybe7:

II.

Nyilatkozom a Kbt. 66. 5 (6) bekezdés b) pontja a|apján8, hogy a szerzódés te|jesítéséheza I.
pontban meghatározott közbeszenési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismeft a|vál|alkozókat
Veszem igénybe:

5

Kéľjük a|áhúzássa| je|ö|ni!
Kbt' 66. 5 (6) bekezdés a) pont: Az aján|atkérő a közbeszeaési e|járást megĺndÍtó fe|hívásban e|őírhaĘa, hogy az ajánlatban, több
szakaszbó| á||ó e|járásban a részvételi jelentkezésben meg ke|| je|ölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit), ame|ynek te|jesítéséhez
az aján|attevő a|vá||a|kozót kÍván igénybe vennĺ'
i Amennyĺben nem kíván igénybe venni, úgy ír.ja be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,,
8
Kbt' 66. $ (6) bekezdés b) pont: Az aján|atkérő a kozbeszezésĺeljárást megindító' fe|hívásban e|őírhatja, hogy az ajánlatban, több
szakaszból á||ó eljárásban a részvéte|ije|entkezésben meg keĺ| je|ö|ni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat
vagy a részvéte|ijelentkezés benyújtásakor már ismert a|vá||a|kozókat.
6
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Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

meg hata mazott képvĺse|ő a |á ír.ása)
I

/ľ"L
qA

5, sz, melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt' 65. 5 (7) bekezdése alapján a kapacitást nyújtó szervezetekről

mint

A|u|írott

i'

a(z)

r' ata ma z!stt'ľ[!ĺJi
btt""ő .égl"gy,é*"]"g",, |t
"g
ajánlatkérő álta| a(z) ,'Vá|lalkozási szeľződés keľetébenJózsefváľos karácsonyi feldíszítése
és díszkivilágítása'' tárgyban indított közbeszeĺzési e|járás során a Kbt. 65. $ (7) bekezdése
a|apjánlo nyi|atkozom, hogy az alka|massági követe|ményeknek va|ó megfele|éshez az a|ábbi

.lá,..,

szeruezet(ek)

9

ka

pacitására

tá

maszkodva

l

kÍvá n

u n

k megfe|e|

n

i.

Kérjük a|áhúzássa| je|ö|ni!

10

9 0): Az e|őírt a|ka|massági követe|ményeknek az aján|attevők bárme|y más szervezet vagy szemé|y kapacitására
támaszkodva is megfe|e|hetnet a közöttÜk fenná|ló kapcso|at jogi je|legétő| fĹigget|enÜ|. Ebben az esetben meg ke|| je|ö|ni az
aján|atban, több szakaszbó| á||ó e|járásban a részvéte|i je|entkezésben ezt a szervezetet és az e|járást megindÍtó fe|hívás
vonatkozó pontjának megje|ö|éséve| azon a|ka|massági követe|ményt Vagy követe|ményeket, ame|ynek igazolása érdekébenaz
aján|attevő ezen szervezet erőforrására Vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. 5 (B) bekezdésben fog|a|t eset kivéte|ével csatolni
kel| az aján|atban vagy részvételi je|entkezésben a kapacitásait rende|kezésre bocsátó szervezet o|yan szerződéses Vagy
e|őszeaődésben vá||a|t köte|ezettségválIa|ását tartaImazó okiratot ameIy a|átámasztja, hogy a szeęődés te|jesítéséhezszükséges
erőforrások rendelkezésre á|lnak majd a szerződés te|jesí[ésénekidőtaľtama a|att.
11
Kbt' 65' 5 (8): Az a szervezet ame|ynek adatait az aján|attevő a gazdasági és pénzügyĺ a|ka|masság igazolásához felhaszná|ja, a
Ptk. 6:419. Ę-ában fog|a|tak szerint kezesként fele| az ajánĺatkérőt az aján|attevő teljesítéséneke|maradásáva| vagy hibás
te|jesÍtéséve| összefüggésben ért kár megtérítésééľt.
Kbt. 65' 5 (9): A kÜ|ön jogszabá|yban fog|a|tak szerint e|őfit, szakemberek - azok végzettségére,képzettségére- rende|kezésre
á|lására vonatkozó követe|mény, Va|amĺnt a re|eváns szakmai tapaszta|atot igazo|ó referenciákra vonatkozó követe|mény
te|jesÍtésének igazo|ására a gazdasági szerep|ő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait ha az adott szeruezet
va|ósítja meg azt az építésiberuházást, szolgá|tatást vagy szá||ítást ame|yhez e kapacitásokra szÜkség van. A Kbt, 65. 5 (1)
bekezdés c) ponťja szerinti követe|mény igazo|ására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet
va|ósítja meg azt a feladatot, ame|yre vonatkozóan a nyi|vántartásban szerep|és, szervezeti tagság vagy engedé||yel rende|kezés
kötelezettsége fenná|l. A Kbt. 65. $ (7) bekezdés szerint csato|andó köte|ezettségvá||a|ásnak ezt ke|| alátámasztania'
Kbt. 65.

/ľ"I6o

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerĹÍen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)

40

lIť'L
6(

6/A, sz, melléklet
NYILATKOZAT
Kbt. 114. 5 (2) bekezdésében fog|a|takľa vonatkozóan
(ajánlattevő)
A|u|ílott

ĺrlinL
(székheIy:

a(z)
)

aján|attevő cégjegyzésrejogosu|t / meghata|mazotrIz képvise|ője Józseńĺárosi önkoľmányzat mint
aján|atkérő á|ta| a(z) ,JáIlalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése
és díszkivilágítása', tárgyba n indított közbeszerzési e|járás során
I.

az a|ábbi nyi|atkozatot teszem az a|ka|massági
igazo|ások benyújtására vonatkozóan

követe|mények tekintetében a fe|hÍvásban e|őílt

:

/ alka|masság igazolására igénybe vett más
Kbt. 65. $-a a|apján az aján|atkérő á|ta|

Nyi|atkozom, hogy az á|ta|am képvise|t szeruezet önállóan

szeruezet kapacitásaĺra támaszkoduł3 megfe|e|
meg határozott

a

I

ka masság
I

i követe| ményeknek.

a

Amennyiben aján|atkérő fe|hív az a|ka|massági követe|mények tekintetében a felhívásban előíft
igazo|ások benyújtására, (lgy azt a Kbt. 69. s (4) bekezdésében fog|a|t öt munkanapos határidőn be|Ü|
te|jesítem.

Jelen nyĺ|atkozat aláírásáva| tudomásu| veszem, hogy amennyiben nem Vagy az eset|eges hiánypót|ás
követően sem megfe|e|ően nyújtom be az a|kalmasság alátámasztását szo|gá|ó ĺgazo|ásokat vagy
nyi|atkozatokat, akkor aján|atkérő a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés i) pontja szerinti hamis adatköz|ésre
vonatkozó kizárő ok fenná||ását fogja megá||apítani, ame|y a|apján az aján|at éruényte|ensége is
megá|lapításra kertjl a Kbt' 73. s (1) bekezdés c) és d) pontja a|apján.
Je|en nyilatkozat aláír.ásáva| tudomásu| veszem, hogy a Kbt. 165' 5 (8) bekezdés a) pontja szerint a
Közbeszerzési Döntőbizottság a 165. $ (2) bekezdés f) pontja alapján a jogséftés megá||apĺtása
me||ett köte|es az aján|attevőt, alvál|alkozót vagy a közbeszezési e|járásban részt vett más
szeruezetet vagy szemé|yt - a Kbt. 165. s (11) bekezdésében fog|a|tak figye|embevéte|éve| - fé| éVtő|
három évig terjedő időszakra e|ti|tani a kozbeszezési e|járásban va|ó részvéte|től, ha az a
közbeszerzési e|járás során, i||etve kilzbeszerzési eljárássa| kapcso|atban hamis adatot szo|gá|tatott
vagy hamis nyilatkozatot tett és a kizárásnak a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés i) pontja szerinti fe|téte|ei
fenná||nak.

IL nyilatkozom,
hogy az aján|atkérő á|ta| tárgyi e|járás ajánlattéte|i fe|hĺvásában megnevezett kizáró okok az á|talam
képvise|t szeľvezet továbbá
szerződés te|jesítéséhezigénybe vett a|vá||aIkozóla|vál|aIkozót
kapacitást nyújtó szeruezetet tekintetében nem állnak fenn, továbbá az e|őírt a|kalmassági
fe|téte|eknek mindenben megfe|e|.

a

írott ajá n lattevő

Al

u

12

KéĘ.ük a|áhúzássa| je|ö|ni!

|

nyi

|atkozom, hogy cégemett2]

ĺ3 KérJ.Ük a|áhúzássa| jelci|niI
t2] Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!

ýľ,L
dL

_

szabályozott tőzsdén jegyzik

l

szabá|Yozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabá|yozott tőzsdén nem jegyzit úgyt3]

-

az alábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorĺzmus frnanszírozása megeĺőzésérőĺés
megakadályozásáróĺ szóĺóf007. évi CĐO{/I. töruény 3' 5 0 pont ra)-rb) vagy rc)-rd) a|pontja
szeri nt defi

n iá

|t va la men nyi

tény|eges tu |ajdonosró|
á|landó |akóhelye:

ta]

:

rrl

va9y

-

nyi|atkozom, hogy a nincs a pénzmosásró| szó|ó törvény
rd) a|pontja szerinti tény|eges tu|ajdonos'

3.

$ r) pont ra)-rb) vagy rc)_

Tudomásu| veszem, hogy

rész|etes adatokat tafta|mazó, az e|járást megindíto fe|hívásban e|őírt saját nyi|atkozatokat az
a|ka|massági követe|mények benyújtására vonatkozó szabá|yok szerint, az aján|atkérő 69. $ szerinti
fe|hÍvására vagyok köteles benyújtani.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)

t3]

t.]

Megfe|eĺő váIasz a|áhúzandó!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és megakadá|yozásáró| szó|ó 2007' évi OOCÜI. törvény 3. $ r) ponla

szerint tény|eqes tuIaidonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiséggel nem rende|kező szervezetben közvet|enül vagy

-

a Po|gári

Torvénykönyvrő| szó|ó 2013. évi V. torvény (a továbbiakban: Ptk,) 8:2' $ (4) bekezdésében meghatározott módon - közveWe a
szavazati jogok vagy a tu|ajdoni hányad |ega|ább huszonöt száza|ékáva| rende|kezik, ha a jogi szemé|y vagy jogi szemé|yĺségge|nem
rende|kező szeľvezet nem a szabá|yozott piacon jegyzett társaság, ameĺyre a közosségi jogi szabá|yozássa| vagy azza| egyenértékű
nemzetközi e|őírásokka| összhangban lévő közzététe|i követe|mények vonatkoznak,
rb) az a természetes szemé|y, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szeruezetben _ a Ptk. 8:2. $ (2)
bekezdésébenmeghatározott - meghatározó befo|yássaI rende|kezik,,
rc) az a természetes szemé|y, akinek megbízásábó| va|ame|y ügy|eti megbízást végrehajtanak,
rd) a|apÍtványok esetében az a természetes személy,
1. aki az a|apítvány Vagyona |ega|ább huszonöt száza|ékának a kedvezményezet!'e, ha a |eendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
2' akinek érdekében az a|apítványt létrehozták, i||etve műkodtetilí ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, Vagy
3. aki tagja az a|apítvány keze|ő szervénet vagy meghatározó befolyást gyakoro| az a|apítvány vagyonának |ega|ább huszonöt
száza|éka fe|ett i||etve az a|apítvány képviseletében e|jár.
t5] szükég esetén bővíthető!

ul ĺĹ,,}Ä

Cb

6/8, sz, melléklet
NYILATKOZAT
Kbt. 114. 5 (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan
(alkal masságot igazoló szervezet)
a(z)

A|u|írott

arl.

)

gazdasági szerep|ő cégjegyzésre jogosult l
ására igénybe vett
tt más
'á,(''á5:d":y*
mint aján|atkérő á|tal a(z)
meqhataImazottla képvĺse|ője
meg
képvĺse|őie Józsefvárosi
önkorn
önkormányzat
karácsonyi
feldíszítése
és díszkivilágítása,'
keľetében
Józsefváľos
szerződés
,ľálla|kozási

tárgyban indított közbeszerzési e|járás során az alábbi nyi|atkozatot teszem az á|talam igazo|ni kĺvánt
a|kalmassági követe|mények tekintetében, az e|járást megindÍto fe|hívásban előílt igazolások
benyújtásá ra vonatkozóa n.

Nyilatkozom, hogy az á|ta|am képviselt szeľvezet megfe|e| a Kbt. 65. $-a a|apján az aján|atkérő á|ta|
meghatározott azon alka|massági követelményeknek, ame|yek vonatkozásában az aján|attevő részére
kapacitást nyújtunk, így amennyiben aján|atkérő fe|hÍvja az aján|attevőt az a|kalmassági
kovete|mények tekintetében a fe|hÍvasban e|őílt igazolások benyújtására, űgy aď, a Kbt. 69. 5 (4)
bekezdésében fog|a|t öt munkanapos határidőn be|ü| aján|attevő közreműködéséve| te|jesítem.
Je|en nyi|atkozat a|áírásávaI tudomásu| veszem, hogy amennyiben nem Vagy az esetleges hiánypótlás
követően sem megfele|ően nyújtom be az a|ka|masság a|átámasztását szo|gá|ó igazo|ásokat vagy
nyi|atkozatokat, akkor ajánlatkérő a Kbt. 6f. g (1) bekezdés i) pont szerinti hamis adatközlésre

vonatkozó kizárő ok hatá|yát fogja megá||apítani, ame|y a|apján az aján|at éruényte|enségeis
megá||apításra kerü| a Kbt. 73. 5 (1) bekezdés c) és d) pontja a|apján.

Je|en nyi|atkozat aláír.ásáva| tudomásul veszem, hogy a Kbt. 165. s (8) bekezdés a) pontja szerint a
Kozbeszerzési Döntőbizottság a 165. 5 (2) bekezdés f) pontja a|apján a jogsértésmegál|apítása
mellett köte|es az ajánlatĽevőt, a|vá|lalkozót vagy a közbeszezési e|járásban részt vett más
szervezetet vagy személyt - a Kbt. 165. 5 (11) bekezdésében fogla|tak figye|embevéte|éve|- fél éVtő|
három évig terjedő időszakra elti|tani a közbeszerzési e|járásban va|ó részvéte|tő|, ha az a
közbeszerzési e|járás során, i||etve közbeszerzési e|járássa| kapcso|atban hamis adatot szo|gá|tatott
vagy hamis nyilatkozatot tett és a kizárásnak a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés i) pontja szerinti fe|téte|ei
fenná||nak.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
14

Kérjrjk a|áhúzássa| jelö|ni!

/ĺ{"L
bh

meghataImazott képvise|ő a|áírása)

o/ĺł-ĺC6

7, sz, melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 67. s (4) bekezdés alapján az alvállalkozók kizárő okok hatálya a|att nem ál|ásáľól

mint

A|u|írott
(székheIy:

a(z)
)

aján|attevő cégjegyzésre jogosult / meghata|mazottls képviselője Józseńĺáľosi önkormányzat mint
szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése
aján|atkérő á|tal a(z)
''Vállalkozási
és díszkivilágítása'' tárgyban indított közbeszerzési e|járás során az a|ábbiak szerint nyi|atkozom az
álta|am ĺgénybe venni kívánt a|vá||a|kozók kizáró okok hatá|ya a|att nem á|lásáró|.

Cégünt mint ajánlattevő a szerződés te|jesítéséheznem vesz igénybe a Kbt. 62' s (1) bekezdés g)-k)

és m) pontjaiban fog|alt kizárő okok hatá|ya a|á eső a|vá||alkozót/a|vá|la|kozókat.
Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu

|t vagy
szabá|yszerűen meghataImazott képvise|ő

a|áírása)

15

Kéľ]'t]k aláhúzással jelö|ni!
J]

ťĄ|ł,L
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8, sz, melléklet

NYILATKOZAT
a 32Ll2oL5. (x. 3o.) Koľm. rende|et 21. s (3) bekezdés a) ponlia alapján
az e|jáľást megindító felhívás megküldésétőIvisszafelé számított 3 év legjelentősebb
szolgáltatásairó!

mint

A|u|írott
(székhe|y:

a(z)
)

aján|attevő / az alkalmasság igazo|ására igénybe vett más szeruezet16 cégjegyzésre jogosu|t /
meghatalmazottl7 képvise|ője Józsefuárosi önkormányzat mint aján|atkérő á|ta| a(z)

,!á||a|kozási szerződés keretében Józseńĺáros karácsonyi feldíszítéseés díszkivilágítása,,
tárgyban indított közbeszezési e|járás során ezenne| kijelentem, hogy az á|ta|am képviselt szeruezet a
felhívás megkü|désétő| visszafe|é számiltott 3 évben az a|ábbi kilzbeszerzés tárgya szerinti
referenciá kat te ljesítette :

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosu |t vagy
szabá|yszerűen meghataImazott képviselő
a|áírása)

16
17

Kérjük aláhúzássa| je|ölni!
Kérjük a|áhúzássa| je|öĺni!

/ľ',ĺ-

(t<

9,

sz melléklet

MEGHATALMAZAS

mint

A|u|írott
(székheIy:

a(z)

) aján|attevő/a|vá||a|kozól

az a|ka|masság igazolására

igénybe vett más szeľvezet cégjegyzésre jogosu|t képvise|ője ezenne|

(szig.sz.:

meghatalmazom

;szül.:
;an.:
;lakcím:
), hogy a ''Vállalkozási szeruődés keretében Józseńĺáros

karácsonyi feldíszÍtĺéseés díszkivilágitása,, tárgyban készítettajánlatunkat

a|áírásáva| |ássa e|.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(meg hata m azó cégjegyzésrejogosu |t

(meghataImazott a|áírása)

I

képvise|őjének a |á írása)

E|őttünk' mint tanúk előtt:

A|áírás:

A|áírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

ý1

ilrL
6E

lo, sz, melléklet
NYITATKOZAT
a Kbt. 62. s (1) bekezdés g).k) és m) pontja, valamint a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja szerinti kizárő okok hatálya aIatt nem áI!ás vonatkozásában

mint

A|u|írott

a(z)

(székheIy:

)

aján|atLevő cégjegyzésre jogosu|t / meghataImazottl8 képviselője Józsefvárosi önkoľmányzat mint
aján|atkérő á|ta| a(z) ,,Vállalkozási szerződés keľetében Józseńráros karácsonyi fe|díszítése

és díszkivilágÍtása,, tárgyban indított kozbeszezési e|járás során az alábbiak szerint nyi|atkozom

a

kizárő okok hatá|ya a|att nem ál|ás vonatkozásában.

I.

Az á|ta|am képvise|t szeruezet nem tańozik a Kbt. 62. 5 (1) bekezdés g)-k) és m)

pontjában

meghatározott kizáró okok hatá|ya a|á'

II.
Az á|ta|am képvise|t szeľvezet a szerződés te|jesítéséheznem vesz igénybe a Kbt. 62. s (1) bekezdés
g)-k) és m) pontjában meghatározott kizárő okok hatá|ya a|á eső a|ka|masság igazo|ásában résztvevő
más szeruezetet.

ilr.
a Kbt. 62. s (1)

A|u|írott aján|attevő

bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében nyi|atkozom, hogy

cégemet19

"
'

szabályozott

Amen nyi be n ajá

E

jegyzik
tőzsdén nem jegyzik.

szabályozott tőzsdén

n

I

attevő

t

szabá|y ozott tőzsdén nem jegyzi

k, űgy,o

az a|ábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és
megakadá|yozásárő| sző|ő f007. évi CĐCÜI. töruény 3. s r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) a|pontja
szerint definĺá|t va|amennyĺ tény|eges tu|ajdonosról21:

18
19
20
21

Kéľjük aĺáhúzássaI je|olni!
Megfeĺe|ő válasz je|ö|endő!
Megfe|e|ő válasz je|ö|endől

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és megakadá|yozásáró|

szerint tény|eqes tulajdonos:

szó|ő 2007, évi C}cCWI. törvény 3. $ r) pontja

ra) az a természetes személv, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiségge| nem rendelkező szervezetben közvet|enü| Vagy - a
Po|gári Törvénykonyvrő| szó|ó 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2' 5 (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve
a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad |ega|ább huszonot száza|ékáva| rende|kezik, ha a jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint

jogképes szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, ame|yre a közösségi jogi szabá|yozássa| vagy azza| egyenéľtékű
nemzetközi e|őírásokkal összhangban |évő közzététe|i kdvete|mények vonatkoznat
rb) az a természetes személv, aki jogi szemé|yben Vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szervezetben - a Ptk. 8:2 5 (4)
bekezdésébenmeghatározott - meghatározó befo|yással rende|kezik,
rc) az a természetes szeméĺy,akinek megbízásábó| va|ame|y Ügy|eti megbízást végrehajtanak,
rd) a|apÍtványok esetében az a természetes személy,
1' aki az a|apítvány vagyona |ega|ább huszonöt száza|ékának

a

kedvezményezetťje, ha

a

|eendő kedvezményezetteket már

/ľ"ĺ!rJ

tény|eges tu|ajdonos

állandó

neve:

lakóhelye:

22

nyi|atkozom, hogy

a

nincs

a

pénzmosásró|

rd) aIpontja szerinti tényleges tu|ajdonos.

sző|ő töruény

3.

$ r) pont ra)-rb) vagy rc)-

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)
(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen
meghata|mazott képvise|ő a|áír.ása)

meghatározták,
2. akinek érdekébenaz alapltványt |étrehozták, i||etve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg' Vagy
3. aki tagja az a|apítvány keze|ő szervénet vagy meghatározó befo|yást gyakorol az a|apítvány vagyonának |ega|ább huszonöt
száza|éka fe|ett, ĺ||etve az a|apítvány képvise|etében e|jár, továbbá
22
szükség esetén bőVíthető!

Ä

ň!|

ľ"L

to

11. számú melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 73. s (4).(5) bekezdésében fogla|takró!

mĺnt a(z)

A|ulírott

(székhe|y:

) aján|attevő szervezet cégjegyzésre jogosu|t képvise|ője a

Józsváľosi

(inkoľmányzat, mĺnt aján|atkérő á|ta| ,,Váttatkozási szerződés keretében Józsefváľos
karácsonyi feIdíszítéseés díszkivilá9'ltása', tárgyban kiírt kozbeszerzési e|járás során az alábbi
nyi|atkozatot teszem a Kbt. 73. s (4)-(5) bekezdésének vonatkozásában:

Nyi|atkozom, hogy az á|ta|am képvise|t szeruezet által benyújtott aján|at a Kbt. 73. 5 (4) bekezdés
alapján megfe|el azoknak a környezetvédelmi, szociá|is és munkajogi követe|ményeknek, ame|yeket a
jogszabályok vagy köte|ezően a|ka|mazandó kollektĺv szerződés, i||etve a Kbt' 4. me||ék|etben fe|soro|t
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rende|kezések írnak e|ő.
Nyi|atkozom, továbbá, hogy aján|atunkat a Kozbeszezési Hatóság - a fog|a|koztatáspo|itikáé't fe|e|ős
miniszter á|ta| minden évben rende|kezésérebocsátott adatszo|gá|tatás a|apján - á|ta| kiadott, a

Magyarországon egyes ágazatokban aIka|mazandő köte|ező |egkisebb munkabérről szó|ó

tájékoztatásba n fog

|a |ta

k fi gye|embe véte|éve|á ítottu n k össze.
|

|

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésrejogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képviselő

a|á

írása

ý1 ĺ/,Ł

Y4

1.

A kiemelt helvszínek díszítése
Szabó Eruin tér feldíszítése

o
.
.

pafti fény (3db összesen 300 m) e|he|yezése a fákra az utca fo|ött
adventi koszorú kihelyezése:

Alumínium vázú adventi koszorú (belső átmérője 100 cm; kü|ső átmérője 150cm)
kihe|yezése. A koszorú e||enőzése, a|ka|mi fe|díszítése,hagyományos (viasz) gyertyákka|
(minimum 50 cm magas és 10-20 cm átmérőjű) töľténő el|átása, majd ezt követően a
2016. november 26-án (szombaton) töfténő kihe|yezése.
,,Á|dott és BékésKarácsonyt'' fe|iratú átfeszĺtés kande|áberekre

ľloruáth mihálv tér fe|díszítése

Horváth Mihá|y téri fák feldíszítésefényfüzérre|. (2016. november f7. vasárnap)
Meg!évő adventi koszorú kihelyezése
Az a|umínium vázú adventi koszorú (be|ső átmérője 170 cm; kü|ső átmérője 250cm) az 1084
Budapest, Déri Mika u. 6. szám a|atti raktárban ta|álható. A koszorút a Budapest, VIII. kerĹi|et
Horváth Mihá|y téren ke|| elhe|yezni aján|atkérő á|ta| megjelö|t he|yen 2016. november f7-én
(vasárnap).
Az adventi koszorú e||enőzése (a megrongá|ódott e|emek kicserélése),a|ka|mi fe|díszítése,az
e|ső gyertya ünnepé|yes felkapcso|ása advent e|ső vasárnapjára 2016. november 27-én
(vasárnap), ezt követően az adventi vasárnapokon egy-egy gyertya rinnepé|yes keretek közötti
felkapcso|ása (vasárnaponként, de a pontos időpont meghatározása később).

Betlehemi jászol kihelyezése
A Bet|ehemi jászol fe|á||ĺtása, szükség esetén javítása f0L6. november 27. vasárnapig,
fényfÚzérre| tofténő fe|díszítéseajánlatkérő á|taI biztosított ke||ékekke|.

Műszaki taĺta|om:

A

1084 Budapest, Déri Miksa u. 6. szám a|atti raKárban szétszere|t á||apotban ta|álható,
csavaros kotésse| egymáshoz erősíthető e|emekbő| álló Bet|ehemi jászo| (104 cm x 281 cm
a|apterü|etű) fe|á||ítása a Lőrĺnc pap téri Zichy szobor e|őtti közterületen, majd 10 m hosszú
fényfüzér fe|szere|ése, majd fo|yamatos e||enőzése. A bet|ehemĺ figurák és az egyéb díszíto
e|emek (me|yek a Pesti Jézus Szíve temp|omban vannak) behe|yezésérő|, rögzítésérő| a
temp|om |e|késze gondoskodik.

A kerü|et ka rácsonvfáina k feldíszítése
Budapest, VIII. keľület Horváth Mihály téri Pázmány Péter szoboľ eIőtt kialakított
he|yen 1 db - ajánlatkérő által biztosított - L2.L4 m magas fenyőfa felállítiása és
feldíszítése,esti díszkivi|ágítása,
Műszakitaftalom:

Az aján|atkérő á|ta| biztosĺtott fenyőfa fe|ál|ítása, beeme|ése 2016. december 9-ig a Horváth
Mihály téren, a Pázmány Péter szobor e|őtt kia|akított faverembe, majd a fa fe|díszÍtése,
díszkivi|ágítás fe|szere|ése. 2017. január I7-ig a fa |ebontása, fe|darabo|ása (ezt követően a
faa nyag hasznosításá ról ajá

n

latkérő gondoskod k).
i

Egyéb helyszínek ahol 1.r db 4.5 méteres fenyőfát ke|l elhelyezni, melyek a

megrendelő önkormányzat tulajdonába kerülnek át:
. Lőrlnc pap tér;
. Te|ekitéľ;
57

ď1

ĺĹ,'tÝ'.

.
.
.
.

Szabó Eruin tér;
Golgota tér; (fényfüzérrel történő fetdíszÍtése)
Kálvária tér; (fényfiizérre| töľténő feldíszítése)
Mátyás tér. (fényfüzéľľeltiifténő feldíszítése)

Uj díszkivi|áoítási e|emek beszerzése' melyek a meorende|ő önkormányzat
tulaidonába keľÜlnek át
. 40o db 10 méteres, fekete vagy zö|d kábe|es, 100 LED, < 10 W me|eg fehér, to|dható, kÜ|téri
fényfüzér

VáIlalkozó álta! az üzemelési időszakra' haszná|atra - kizáľólaq a díszvi|áoítás ideiére
- biztosítandó anyaqok, amik a Vállalkozó tulaidonában is maradnak
. 3,6 km NFA 2x25-ös légkábe! (az egyes dĺszĺtésiheĺyszínek eĺlátásához és a bekcjtéshez

.
.
.

sztikséges)
6 db elektromos szekľény
6oo db 10 méteres, fekete vagy zö|d kábe|es, 100

fényfiizér
36o db Ensto szigetelésátszúľóvagy

4. Válla|kozó álta! téľítendőköltséoek

ffi

.
.

LEą < 10 W

meleg fehér, to|dható, kü|téri

ve|e egyenéftékűcsat|akozó

a saiát körében felmerü|ő do|oqi és anvaoi költséqeken túl -

ktromos energia/áramfe| haszná|ás díja,
BDK-fe|é: munkavéde|mi oKatás díja, oszlopbér|eti díj,
terü|etfog|a|ássa|, engedé|yezésse| kapcsolatban fe|merü|ő kö|tségek

5. Vál|aIkozó kötelezettséoe

.
.
.
.

o
.

épíEésinap|ó vezetése,
fe|elős műszaki vezetés,
egy|.jttmĹĺködés Megrendelő műszaki ellenőréve|,
műszaki dokumentáció összeállÍ|ása, ami taľta|mazza kü|önösen a megva|ósu|ási teruet, a
fe|haszná|t anyagok műbizony|atait, mérésijegyzőkonyvet, FMV-nyi|atkozatot kivite|ezőĺ
megfe|e|őség i nyĺ latkozatot,
a meg|évő díszvi|ágĺtási elemek fe|ü|vizsgá|ata, szükség szerintijaviltása, pót|ása, helyszínre
szá||ítása azL084 Budapest, Déri Miksa u. 6. szám a|atti raktárból,
az e|emek fe|szere|ése, beüzeme|ése, Üzeme|és közbeni e||enőzése, f4 őrás karbantaftási
ügye|et biztosĺtása, a hibák kijavítása, hibás elemek pót|ása, az eszkozökf0I7. január 6-án
éjfé|kortofténő kikapcso|ása és az időjárástó| ftiggően 2017. január 31. napjáig |eszerelése,
a 1084 Budapest, Déri Miksa u. 6. szám a|atti raktárba visszaszá||ítása,
kovetkező idényre vonatkozó
átadás-átvéte| során téte|es hibajegyzék
karbantaftási, pót|ásijavaslatok dokumentá|ása, aján|atkérő részéretöfténő átadása.
93 db aján|atkérő tulajdonában lévő - a|umínium szerkezetű kandeláberre szere|hető
motívum (csi||a9) te|jes fe|újítása és me|egfehér LED-es fénykábe|e| torténő e||átása
1o db aján|atkérő tu|ajdonában |évő - alumínium szerkezetű kande|áberre szere|hető

. az
.
.

és a

-

-

motívum (Cassiopeia Pole típusú)te|jes felújÍtása és melegfehér LED-es

fénykábe||e|

történő e||átása

6. Díszviláoítási elemek felszerelési helyszínei
kande|áberekre díszítő vi|ágĺtás (79 db motívum e|he|yezése),
58

/ĺ{."IĘq

fákra: 10 méteres, fekete vagy zöld kábe|es, 100 LED, < 10 W me|eg fehér, to|dható,
kü|téri fényftizérbő| 876 db-ot

A RevÍczky utca:

pańi fény (700 m) e|he|yezése a fákra az utca fölött

Szabó Eruin tér:

parti fény (300 m) e|he|yezése a fákra az utca fö|ött,
1 db 4-5 méteres fenyőfa kihelyezése,
kisméretű adventi koszorú elhelyezése, dekorációvaI e||átva
ńlaott és BékésKarácsonyt', feliratú átfeszítés kandeláberekre

Mikszáth tén

fákra (6db): 10 méteres, fekete vagy zöld kábeles, 100 LED, < 10 W me|eg fehér, to|dható,
kü|téri fényfuzérbő|4o db-ot (a fényfüzérek fákra történő kihelyezése);

Horuáth Mĺhály tén
fenyőfa fénydísszel és aján|atkérő á|ta| biztosiltott egyéb díszekke| töfténő fe|szere|ése:
. 10 méteres, fekete vagy zö|d kábe|es, 80 LED + 20 flash LED, < 10 W me|eg fehér,
to|dható, kültéri fényfüzérbő| 46 db-ot
nagy adventÍ koszorú e|helyezése fém taftószerkezetre, dekorációval e|látva.
a tér díszburko|at fe|ö|i fáinak feldíszítése10 méteres, fekete vagy zo|d kábe|es, 100
LED, < 10 W, me|eg fehér, to|dható, kĹi|téri fényfüzérből 3o8 db-ot
nyitott jászo|ra 10 méteres, fekete vagy zö|d kábeles, 100 LED, < 10 W me|eg fehér,
to|dható, kÜ|téri fényfüzérbő| 1 db fe|szere|ése,
Baross utca (3őzsef körút és a Ká|vária tér közötti szakasza)

_
_

kande|áberekre díszítovi|ágĺtás (67 db motĺvum e|he|yezése),

fákra: 10 méteres, fekete vagy zöld kábe|es, 100 LED, < 10 W meleg fehér, to|dható,
kü|téri fénl1fÜzérből 402 db-ot
a József körúti kereszteződésében ,,Áldott és BékésKaľácsonyt'' fe|iratú átfeszítés
kande|áberekre,

az önkoľmányzat épületénét(Baross u. 63.67.) ritátfeszítés fe|szere|ése 10 méteres

jégcsap 2 db (az épÜ|et hom|okzaterké|y részétnem kell kĺvi|ágítani), va|amint 18 méteres
fényfüggöny

Káluária tér
A Baross utcát övező fákra: 10 méteres, fekete vagy zö|d kábe|es, 100 LED, < 10 W meleg
fehér, to|dható, kü|téri fényfuzérből 78o db-ot
1 db 4-5 méteres fenyőfa kihe|yezése (fényfüzérre|töfténő fe|díszítése)

TelekÍ tér:
1 db 4-5 méteres fenyőfa kihe|yezése,
a Bauer Sándor utca és a Népszínház utcai torko|atná| ,,ÁIdott és BékésKarácsonyt',
fe| ratú átfeszítéska nde|áberekre,
4 db fára: 10 méteres, fekete vagy zö|d kábeles, 100 LED, < 10 W me|eg fehér, toldható,
kültéri fénl1fuzérbő| 4o db-ot
i

Máýás tér

kande|áberekre: 10 db Cassiopeia Po|e típusúmotiivum e|he|yezése,
1 db 4-5 méteres fenyőfa kihe|yezése (fényfiizérrel tofténő feldíszítése)

Lőrinc pap tér

1 db 4-5 méteres fenyőfa kihe|yezése

I Urt

1 db 4-5 méteres fenyőfa kihe|yezése (fényfüzérre| töľténő feldíszítese)

Megnevezés

mennyiség

LED-fényfűzér, me|egfehér, 10 m, 100 LED, 80/20 flashing

46 db

LED-fényfűzér, melegfehér. 10 m, 100 LED

1538 db

Ensto szigetelésátszú ró

340 db
1000 m (10 db) ldb sérü|t (100
m)

pafti fény
pa

fti fényhez haszná|t izző

970 db

parti fényhez új eredeti csomago|ásű izzó

100 db

egyedi izzós dup|a soros motívum (e|helyezés: József körúton
és Baross utcában kande|áberekre (csi||ag motÍvum)
szerelvények a motÍvumok osz|opra va|ó rögzftéséhez (és a
csi |ag hoz fe|szere|ő készletosz|opokon va n)

153 db (ebbő| 60db ledes)
me|ybő| 2db sérti|t

oszlopokon

|

10

m x 0,9

fdb

m-es jégcsapfüzér(Baross utcában)

18 m x 1,5 m
erkélyére va|ó

fényfiiggöny

Polgármesteri Hivata|

1db

Cassiopeia Po|e típusúmotĺvum e|he|yezés a Máýás téren
kande|áberen (felfe|é eme|kedő íV, tetején csi||ag
motĺvumok))

10 db

Adventi koszorú

2db

60

b^

Urt
=tf-r"

