
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľos onkoľmányzat Képviselő-testtiletének
Y źrosgazdźůkodási és Pénziigyi Bizottsága

ELOTERJESZTES
a Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bĺzottság 2016. szeptember 12.i üléséľe

Táľgy: Javaslat,,Kivitelezési vá|lalkozási szeľződés keľetében a Józsefváľos onkormányzata
tulajdonában és ĺizemeltetésében levő intézmények eneľgetikai koľszerűsítése, a KEHOP.
5.2.9. kódszámú páůyá,zati konstľukció keretóben'' táľgyű kłjzbeszerzésĺ eljáľások megĺndítá.
sáľa

Előterjesztő Jozsefvźlrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.,Farkasors vagyongazdźl\kodźlsiigazgatő
Készítette: oľoszGábor diviziővezeto
A napirendet nýlvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés e l fo gad ás áh oz e gy szeru szav azattobb sé g szüks é ges.

Melléklet: 1. sz. melléklet a Birźiő Bizottság hatfuozata
2. sz. me||éklet eljárást indító ajćnLattéte|i felhívás és dokumentáció

TÍsztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bĺzottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ismertetése

A Képviselő-testĺilet a 159120|6. (VIII.25.) számu határozatátban döntött anőL, a Magyarorszźry
Koľmánya által meghirdetett ,,Pźiyźuatos éptiletenergetikai felhívás a közép-magyarországi régiő
te l epül és i ĺinko rm ány zatai számárď' címiĺ KEHOP - 5 . 2. 9. kódsz ámú p źiy ázatoĺ indul.

Teljesítési helyszínek:
- Napraforgó Egyesített óvoda Csodasziget Tagóvodája (1083 Budapest, Tömő u. 38/A)
- Napraforgó Egyesített ovoda Kincskereső Tagóvodája (l089 Budapest, Bláthy ottó u. 35.)
- Napraforgó Egyesített ovoda TA-TI-KA Tagóvodája (1088 Budapest, Rákóczi út 15.)

- Iőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék Kĺizponti Szervezeti Egység (l083 Budapest, Szigefuári
u. 1.)

- Fecsegő-tipegők Bö|csőde (1087 Budapest, Százados út 1.)

- Gyermekek Átmeneti otthona (1088 Budapest, Szentkirálý u. l5.)
- Szigony utcai Házioľvosi Rendelő (1083 Budapest, Szigony u.2/B)
- Hungária köruti Házioľvosi Rendelő (1087 Budapest, Hungáľia körut 18.)
- Budapest VIII. kerĹilet Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-

67.)

A projekt előzetesen becsült teljes megvalósít.ĺĺsi összege bruttó 205.378.564 Ft, melybő| atémoga-
tási összeg bruttó 124.908.387 Ft, onrészként önkormźnyzati saját forrás bruttó 80.470.177 Ft.



A pźiyázat benyújtásának feltétele az e|őzetesen kiválasztott vállalkoző|<ka| kötdtt feltételes szeľ-
ződés.

A nyertes ajźn|attevő feladata, hogy az érintett épületeken, atewęzés során felméľt, a miĺszaki do-
kumentációbarl, az árazat|an koltségvetésben és a szerződéstervezetben meghatározoťt feladatokat
végrehajtsa. A kiviteli tervek készitője a Yárosgazdálkodási és PénzĹigý Bizottság 74712016,
(VII.I1.) számú batározata szeľint abeszeruési eljárásban nyeľtes ajźn|attevő Equinox Consulting
Kft. volt. A kivitelezés időtaľtama a szerződéskötés hatá|yba lépésétől szźlmitott 8 hónap, melyből
az intézmények vezetőivel, és a Megľendelővel jőváhagyatott ütemterv szerint 4 hónap foľdítható
kivitelezésre.

A költségbecslések a|ap1źn az a|ébbi 3 intézmény esetén szĹikséges a 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) Harmadik Része szerinti 115. $ (1) bekezdése szerinti, hirđetmény nélkĺili tźrgyalás nélkiili
kozb ęszerzé si elj árást lefolytatni :

- Napľafoľgó Egyesített óvoda Csodasziget Tagóvodája (1083 Budapest, Tömő u. 38/A)
(kozbeszerzés becsült értéke: 51.182,0 e Ft)
Fő műszaki paraméterek a felújítás soľán: utó|agos homlokzati hőszigetelés, lapostető hőszige-
telés, nýlászárócsere, megvalósít őshoz kapcsolódó egyéb munkálatok.

- Napraforgó Egyesített ovoda Kincskereső Tagóvodája (l089 Budapest, Bláthy ottó u. 35.)
(kozbeszerzés becsült éľtékę: 44.734,0 eFt)
Fő mÍĺszaki paraméteľek a felrijítás során: homlokzati felújítás, utólagos homlokzati hőszigete-
lés, nýlászárócsere, megvalósít áshoz kapcsolódó egyéb munkálatok.

- Budapest VIII. kertilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)
(kozbeszerzés bęcsült éľtéke: 25.722,0 eFt)
Fő műszaki paraméterek a felújítás során: pad|ásftldém szigetelése, megvalósítźshozkapcsolódó
egyéb munkálatok.

Abeszerzési eljárás során kiválasztott akkręditált kozbeszerzési tanácsadó cég <isszeállította akoz-
beszeľzésekről szóló 20|5. évi CXLil. törvény (Kbt.) Haľmadik Része szeľinti 115. $ (1) bekezdé-
se szerinti, hirdetmény nélkĹili térgyalźs nélkĺili kozbeszerzési eljárások felhívás tęrvezetei és az
aj ánlattételi dokumentációk tervezeteit.

A Bíráló Bizottság 20|6. szeptembęr 02-źln taľtott ülésén vé|eményezte akozbeszerzési eljáľások
dokumentumait, amely bíréiőbizottsági ülésen (I. sz, melléklet) egńangú ddntés mellett:

1.) megszavaztźtk a Kbt. Harmadik Része szeńnti 115. $ (1) bekezdése szerinti, hirdetmény
nélktilitźrgyalásnélkiilikozbęszerzésieljárásal'kalimazásźtt.

2.) elfogadták valamenný felhívás, dokumentáciő tervezetét, és azokat javasolták elfogadásra a
dontéshozónak.

A Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.I59l2016. (VIII.25.) számú képviselő-testĺileti döntés 4.
hatźrozatí pontja szeľinti fe|hata|mazás alapjan összeállította akozbeszerzési eljárások mellékletét
képezó műszaki dokumentációt, amelyĺlek során szintén szfüséges vo|t az ajźnlattéte|re felkéľni
kívánt cégek meghatározźsa.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy a Józsęfuiírosi Gazdálkodási Kö4pont Zrt. 2016. januźtr
01. napja és 2016. januĺáľ 31. napja között építési bęruhźz;ás kivitelezői munkálatokľa abeszelzési
és közbeszeruési eljárások vonatkozásában nyilvánosan meghiľdetett e|őminősítési eljárást folyta-
toff le, meghatározott műszaki-, és szalanai alkalmasságot vizsgáló refeľenciákat megkövetelve a
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jelentkezők részéro|.

Az eredményes pźiyźnat benyújtásĺának céljából javasoljuk tźrgý közbeszerzési eljárások megindĹ
tásźú, va|amiĺt az ajźn|attételi felhívás megktildését a hatźrozati javaslatban foglalt előminősített
piaci szereplők ľészére.

il. A beteľjesztés ĺndoka
A fenti bęcstilt éľtékek a|ap1źn a kivitelezésre vonatkozóan sztikséges a kozbeszerzési eljárások
megindítására vonatkozó dĺintéshozatal, va|amint a közbeszerzési eljárásokat indító felhívás és
aj ánlattételi dokumentáció elfogadása.

nI. Dłintés célja, pénzĺigyĺ hatása
Az Ónkormźnyzateleget tesz aKEHoP-5.2.9. kódszámú ptilytnati konstrukció feltételeinek, ered-
ményes kozbeszerzési eljárások esetén a pźiyźzat benýjtható.
A Képviselő-testĹilet a |5912016. (Vn. 25.) szämuhatźttozatábarl apä|yźuati források _ 124.908,4
e Ft - kiegészítése miatt a2017. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállalt 69.220,2 e
Ft saját forrás binosítésfua apźiyźnatban foglaltak megvalósítása érdekében.

Iv. Jogszabálýktirnyezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatfuő| sző|ő 3612014 (XI.06.) ön-
kormányzati ľendelet 7. melléklet 1.1.,pont 1.1.3. alpontja szerint aYfuosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság d<int k<izbeszerzésí ügyekben az e|jźtrás megindításáról, eredmény megá||apitźlsáľól, be-
szerzésiügyekbenaze.ľedménymegállapítźsźlrő|.

Kérem az aláhbí hatfu ozati javaslat el fo gadás át.

HłrÁnozłTI JAvAsLAT

I.
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Pá|yźnatos épületenergetikai felhívás a kozép-
magyaroľszági tégiő telepĹilési önkoľmányzatai számźtta címíĺ, KEHOP-5.2.9. kódszámú pá|yźnati
konstrukció kęretében a Napľaforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvoda hőszigetelése és nyí-
|ászźrő cseréje'' tőrgý eljárásban, úgy dĺint, hogy

1. a közbeszerzések'rő| sző|ő 2015. évi CXLII. törvény (Kbt.) Haľmadik Része szeľinti 115. $ (1)
bekezdése szeńnti, hirdetmény nélktili tźrgya|źs nélktili kozbeszerzési eljárást folytat le.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. szeptember 12.

2. elfogadja az előterjesztés 2. szźtmű me|lék|etét képező ajźn|attéte|i felhívást és annak dokumen-
táciőjź"/..

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. szeptember 12.
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3. elfogadj a az a|ábbi gazdasźryi szerep lőket:

a) Fauna-D"gI(ft. (székhely: 1155 Budapest, Rekettye u. 49.)
b) EU-Line Epítőipari Zrt. (széIůlely: 1213 Budapest, Hollandi tLt2I.)
c) BERN Épíúł Zrt. (székhely: 7800 Siklós, Külteľtilet 0I5l19 hľsz.)
d) Hufer-Bau Kft. (székJrely: 1193 Budapest, Kiinyvkötó utcaŻZ.)

Felelős: polgármester
Határidő: 2076. szeptember 12.

il.
A Városgazdálkođási és PénzĹigý Bizottság a ,,Pźiyźnatos épületenergetikai felhívás a közep-
magyarországi tégiő teleptilési ĺinkormányzatai szźlmźra címu, KEHOP-5.2.9. kódszámú pálryźvati
konstľukció keretében a Napľaforgó Egyesített ovoda Kincskeľeső Tagóvoda hőszigetelés (udvaľi
homlokzat és tiĺzfal) nyí|ászérő cseľe' utcai homlokzatfe|űjitźlsď'tárgý eljárásban, úgy dĺint, hogy

1. a közbeszerzése|go| sző|ő 20|5. évi CXLII. tĺirvény (Kbt.) Harmadik Része szerinti 115. $ (1)
bekezđése szerinti, hiĺdetmény nélki'ili térgyal'źs nélktili kozbeszerzési eljárást folytat le.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. szeptember 12.

2. elfogadja az előterjesztés2. szźľľ'ű mellék|etét képezó aján|attéte|i felhívást és annak dokumen-
täciőjźú.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20L6. szeptembęr 12.

3 . elfo gadj a az a|źtbbi gazdasági szeľep| őket :

a) Fauna-D"ý Kft. (székhely: 1155 Budapest, Rekettye u. 49.)
b) EU-Line Epítőipari Zft. (székJlelry: I2I3 Budapest, Hollandi tft2I.)
c) BERN Epít(5 Zrt. (székhely: 7800 Siklós, Külteľület 0|5l19 hľsz.)
d) Hufeľ-Bau Kft. (székhely: l193 Budapest, Könyvkötő utca22.)

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. szeptember 12.

ilr.
A Városgazdálkodási és PénzĹigý Bizottság a ,,Pźiyźnatos épületenergetikai felhívás a kozép-
magyaľoľszźryi régiő települési ĺlnkormányzatai számára címu, KEHOP-5.2.9. kódszámú pályázati
konstrukció keľetében a Budapest VIII. kertilet Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal hőszigetelése
(padlásťodém)'' táľgý eljárásban, rigy dönt, hogy

1. aközbeszerzésekől sző|ő 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Része szeńnti 1 15. $ (1)

bekezdése szennti, hirdetmény nélktili tźrgyalrás nélktili közbeszerzési eljárást folyat le.

Fe|elős: polgármester
Hatáľidő: 20|6. szeptember 12.
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2.

3.

elfogadja az előterjesztés .2. szźtmÚ mellékletét képező ajźn|attéte|i felhívást és annak dokumen-
tációját.

Felelős: polgármester
Hatźlridó: 20 1 6. szeptember 1 2.

elfogadja az a|étbbi gazdasági szereplőket:

a) Fauna-Duó Kft. (székhely: 1155 Budapest, Rekettye u. 49.)
b) EU-Line Epítőipari Zrt. (szé|<he|y: |f|3 Budapest, Hollandi űtzl.)
c) BERN E;pító Zrt. (székhely: 7800 Siklós, Külterület 0|5/|9 hrsz.)
d) Hufer-Bau Kft. (székhely: 1 193 Budapest' Konyvkotő utca22.)

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember | 2.

A döntés végrehajtásźú végző szewezeti egység: Hajdu Ügyvédi lroda.,
KozpontZrt.

Budapest, 2016. szeptembeľ 5.

oľs
kodási igazgatő

KÉszÍľprrp: JózspľvÁnosl Gn.zoeĺ-roDÁSl KÖZPoNT ZRT.

LpÍRľe.: oRoszcĺnon /}o
PÉľzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL /

JocI KoNľRol.l-: k/,b-.
ElLpNomzrp: e

/ -klpuŁžon.MÉszÁnERrre 
?í"j1ĺi si|i'l Ĺ] üa,lrpcyzo li lu urr''

,IGAZoLÁS: ą-|--Ą Ą

tr*)i *ą-}

BETERIESZTESRE ALKALMAS :

^- a. VÁnosce'ZD^LKoDÁsl És PÉMTjGYI BIZoTTSÁG ELNoKE
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Ajánlatkéľô: Budapest F'őváľos VIII. keľĺilet Józsefvárosi Onkoľmáłnyzat (t082
Budape.sf, B.ąľoss u. 63.67.)

A közbęsznvśs tláľgya; a ,,Páiyáratas ópĺilcŕenergetikai fel-hívás a ktizóp-
mas/ärországi régiil tclepĺĺlési łinkormányzatai snámáľa cĺmül KEH0ľ-5.2.9.
kódszĺ{mú pá|yázat| konstľukció keľetében a Napľaforgó Eryesított lvođa
CsodnsĘot Tagóvoda hőszigetďésc és nyítászáľĺí cseľćje" targyu a 2075, évi
cxLI[. törvény (Kbt.) Hannadik Része szeľinti 115. {) (1) bekezdése szerinti,
{rirdetmény nélkiili tárgyalás nélkiili kôzbesrprzśsi eljáľás sonin az eljárást megindító
fslhívás és kaposotódó közbeszerzésidokurnentumok teľvezetónek véIĹmény""ďs".

IdőponE 2at6., szeptember 02. 11.00 óra

A jc$rzőkłinyv fc|vételekor jelen|évő szernólyek: alu|íl.ott BII tagok

l') A BínńIó bĺzottság megszavazta a Kbt. Haľmadik Része szerirtti t15. $ (1)
bekezdge szeľin:Íí, hirdetmény nélkiili taľgyatás nélkiĺli körbązerrśsĺ eljĺĺrás
alkalmazasát.

2.} 
^ 

Bíťĺätó Biĺotĺság ľrcqs7avazta és elfogađüa az eljáľást nregindító felhívást és a
kapcsolodó közbeszerzési dokumentumokat.

3.) A BÍłńtó Bizottság megsz.avąáa felhívás, dokumęntáció tervezetét javasloľn
slfogađáśra a đtĺntćshozónak.

MęlIék|et:

Bíľáll Bizottság. t4giaí:

t.
)

Egyéni bĺłálati lap.ok
Osszeféľhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok

Kmf.
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EGYENI ľÍrułr,ł.ľ l,^łľ

A ,,Páiyázatos ópĺileteneľgetikaĺ felhívás a közép.maryaľországi ľógió telcpülésĺ
önkoľmányzatai sz{máľa címÍĺ, KEHOPó.2.9. kóđszámri páilyiľzati konstľukciĺó
keľcÚóben a Napľafoľgó Erycsített ovoda Csodaszigct Tagóvoda hőszigetelése ós
nyílászáľó cseľójc'' táľgyú a20|5. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Haľmadik Része szerinti l l5.
$ (I) bekezdése szeľíntĺ, hiľdetrrény nélkiilĺ táľgyalás né|kĺili közbesżeruési eljárás során az
eljfuást megindító felhívás es kapcsolódó kd,zbeszeľzési dokumentumok teľvezetének
véleményezése.

Ajánlatkéľő neve: Budapest Főváľos VIII. kcrĺilct Józsefváľosĺ Önkoľmányzat (1082
Budapest, Baľoss u. 63-67.)

Bíľĺĺlrő' Bĺzottság tagiaz
..r ! I

\'ĺ. .ri ŕ.:: ,,:i

Egyetéľtek az elĹĺĺerjesztéssel. Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt. Haľmadik Része
szerínti ll5. $ (1) bekezdése szerinti, hiľdetmény nélkiili táĺgya|ás.''ěltuli közbeszeľzési
eljáľás megindító fethívását és közbeszerzésĺ dokumentációjáĹ

Budapest, Iarc.szeptembeľ 02.
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ÖssznľÉRHETETLENsÉGI- És ľrľoxTARTÁsI NYILATK oZ AT 
^

t'- i ' i--:. / ..
Alulíľott .U?-:x!')á .c"ĺ.u{ł-(. .*éĺlzĺigyi 

szakéľtelemmel ľendelkező bínĺló
bizottsági tag) a Budapest F.őváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi Önkoľmányzat, mint
ajánlatkéľő á|ta| a ,Pá|yńzatas épĺileteneľgetikaĺ fe|hívás a ktizóp-maryaľoľszági ľegiĺó
telcptilósĺ önkoľmányzataĺ szĺ{máľa címiĺ, KEHOľ.5.2.9. kódszámrł páůyńzatí
konstľukcĺó keretében a Napľafoľgó Eryesített ovoda Csodaszigct Tag.óvođa
hőszigctelósc ós nyílászárő cseróje'' ĺĺrgyban nregindítani kívánt közbeszerzśsi eljránissal
kapcsolatban kijelentem, hogy velem szemben akőzbesz.esz.ésekľől szótó 20l5. évi CXLII.
töľvény 25. $-ában fogtďt tĺsszeférhetetlenségí köriilrnények nem állnak fenn.

EgyúĹtal kijelentem, hogy a fenti közbeszsrzśsi e|jáľás során tudomásomra jutott üzteti és /
vagy lrivatali titkot t}legĹaľtoln

tudomasul veszem' hogy a kazhőszerzśsi eljaľłásban az Eźn|atkéröáltď kijeliilt dönteshozó
személy elé terjesztett döntési javaslat szakľnai megalapozottságáért ćs a vonatkozó
jogszabályoknak való megfeleleséĺt a Bíľáló Bizottsag más tagiaival egyĹittesen feletősseggel
tarĹozom.

Kelt: Budapest, 2016. szeptember 02.
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EGYÉNI nÍnÁlaľ lap

A ,ľűłIv,ńzat'ps épĺĺletenergetikai felhívás a lĺłizóp.maryaľorsaĺgĺ régĺó települési
łĺ-nkoľmányzúa:i számrĹľa cínrĺi, KEHO'P-5.2.9. kódszĺf,mrĹ pá|y'ázati konśtľukcĺó
lte'rQtóbgn a Napraforgó Eryesített lvoĺta Csodaszĺget Tugóvaťln hőszigetelése és
nyí|äszáĺó cseľćjě'} tłír.gy'l a20|5. évi CXLIľ. töľvény (Kbt.) Haľmadik R.észe szerinti 115.
$ (1) bekezdése szeľinti, hir.detmény nélkĺilí tátgyalrźs'nélkülĺ kőzbesrsrzésÍ cljaľás soľán az
eljĺáľ,ást megindító fęlhívás és kaĘosolódó közbeszerzési đokumentumok teľvezeůenek
véIeményezése.

Ajánlaŕkéľő neve: Budapcst F'őváľos YIII. kcľĺilet Jrózsefvĺíľosí Önkormálĺyzat (10s2
Budapest' Baľoss ul ó3-67.)

qÍľáIó Bizoútság tagja; .Jił{ ' ł9ĄLĹäĺrrut c ĺ*2c;; ?

Egyetéĺtek az előtę$esztéssel. Javasloľn nrogszavazr.ri és elfogadni ą Kbt. Haľmeđik.Része
szeľĺnti 115. $ (1) bekezdésę szeľiRti, hiľdeÍĺiéĺly nélküli táľgyalás rrélkĺili közbészeĺzési
eljfuásnregindítófęlhívásátéskĺĺzbeszeľzésidokumęntĺicióját.

Brldapost, 2016. s7eptembęr 02.

Aláírás
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ÖssznrÉRI{ETETLEľsÉcl' ns ľlľorľa.nľÁsl NYILATK oZ^T 
^

Alulíľott -.:'.-}ł i,,ĺ'\( i.,,łl.lL'( C ĺQ(i 
oeozügyi sákéľtelemmel ľendelkező bíráló

bi1o-ttsási tag) a Budapcst F.őváľos VIII. kcľĺilđi Józseĺvĺľosĺ onkoľmĺ{n5zat' mint
ajánlatkéľő éúta| a ,,Pá|yńzttos ópületeneľgetikaĺ felhívás a közép.marya"o.oágĺ ľégĺó
telepĺilésĺ iinkoľmĺ{nyzatai számára cĺmiÍ, KEHOľ'5.2.9. kódJzámú páilyáiati
konstľukció keľctében a Napľaforgó Eryesített Tvoĺ|a Csodaszĺgct Tagbvoda
hőszígcte.lé.se ós nyÍlászáľó cscréjc'' tátgybaĺr megindítani kívĺánt kezbesr]erur.si eliárassal
kapcsolatban kiie|entem, hogy velem szemben akozbeszeľzésekről szolćl2015. evi Ćxlĺlĺ.
töľvény 25. $.ában ťoglalt összefeľhetetlenségi körĺilmények nem állnak fenn.

Egyúttal kíjelentem, hogy a fenti közbeszeľzésĺ eljárás során tudoĺnásomľa jutott iizleti és /
vagy hivatali titkot megtaľtom.

Tudomásul vd.szem, hory a kezbeszęrzśsĺ eljĺľísuan az ajánlatkéľő áltat kijelölt đöntéshozó
személy. elé teľjesztet1 döntési javaslat szakmai megalapozottságáért és a vonatkozó
jogszabályoknak való megfetelésért a Bíľáló Bizottság más tagjaival Jgyĺiĺesen felelősséggel
taľtozom.

Kelt: Budapest 20l6. szepternbeľ 02.
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osszprÉnHETETLENsÉGI- És rrľoxľłnľÁsl NYILATKozATÁ

Alulíľott ?nĺ"v'ą sńw,xĺĺ oénzĹigyi szakéľľe|ęmmel ľendetrkeztĺ bíľáJó
bízottsági tag) a Budapesú Főváros VIII. keľĺileÍ Józsefv'ríľosĺ Önkor.ĺnán;zaŕ. mint
ajánlatkéľő által a ,Pályázatos épületeneľgctikaÍ felhívás a kôzép-ľnaryaroľszĺ{gi ľ'égĺró
te|cpĺilósĺ önkor.mán'1zatrÍ számáľa cĺntűn KEHOP-5.2'9. kódszámli płłlryfriati
konsfľukcĺó keľetében a Napľafoľgĺĺ Eg1łesített lvođa Csođa.sziget Tagĺívoda
!őszigetc|ésc és nyílászĺ{ľĺó cseľóje', táľ'gyban..megindítanÍ kívant ktzbeszerzesi etj-árássat
kapcsolatbÍĺil kijeĺentem, hogy velem s"eńben akötbeszeľzésekĺől szóló 2015. évi CXLIľ.
tö'rvény 25. $-ában foglaÍt ĺisszeffľ'hetetlenségi kiiľiilményet rrem állnak fenn.

Egylittal kijelentem, hory a feĺtí kiizbeszerzesi eljĺĺrás során tudoĺnásomĺa j'utott úz|ęťl és l
vagy hivatali titkot megtaľtom.

Tudonrásul veszeln' hory a közbeszeiyśsÍ eljáľĺĺsban az aj'an|atkérő által kijeĺolt döntéstr-ozó
személy elé teľjesáett diintési javaslat szakmai megalapozottŚágáéľt és a vonatkozó
jogsz,abáłyok.ĺrak való tnegfeleléséľt a Bíráló BizottsĄgmás tagiaivąl égyĺĺttesen {blelósséggel
taľtozom.

Kelĺ:: Budapest, 201 6" szeptembeľ 02.

,furn



BcyÉ,nu nÍnÁĺ,aľ r'ar

A 
. ''Pályázatos epiiletenergetikai felhívás a kłizép-młryaľoľszágĺ -ÉgiĺÍ települési

iĺnkorrhányzatai. számáľa cínű, KEI{0P.5.2.9. ktĎdszĺĺmú pátyń121ti konstľukcíó
kc.retóben a Naprafoľgó Eryesítptt ovoda Csodaszĺget Tagóvoł.ĺ hőszigctelóse és
nyí|ászáľó cseréjeĐ tĺárgyú a2015, évi CXLIII, töľvény (Kbt') Harmadik Része sžeľinti 115.
$ (I) bekezđése szerint!, hiľdetmény nélkiilĺ ttĺľgyalás nélkĺili:közbeszerzési eljárás soľĺín az
eljaľást mggindító felhívás és kapcsolódó kĺĺzbeszerzési dokumentumok tervezetének
v'éleményezéso.

Ajánlatkéľő neve: Budapcsŕ ľ.őváľos VIII. kerĺilet Józsefváľosĺ onkoľm ńnyzat (1082
Budapest, Baľoss u. 63-67.}

Bíľátó Bnłttsńgtegia: łłĺ r,ł sńiÄ,'JC( _ .

Egyetéĺck az elöteľjesaéssol. Jav'aslom megszavązni és elfogađni a KbĹ llarmadik Részę
s1e1ĺ$ l l5. $' (1) bekezdése szeľinti, hir.ditnény néĺktili tárgyalás nélküli közbeszęľzési
eliárás rnegindító felhívását és kŕizbeszeľzésĺ dokuĺnentácÍójáĹ

Büđapost, 2CI1, 6. szeptembeľ 02.
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ľÍnÁll nrzoĺľsÁcr ĺpcvzlxoľĺ w

Ajĺńnlatkéľő: Budapest Eőváros Vtrĺ. kerĺilet Józsefváľosĺ Onkormányzat (1082
Budapest, Baross a. 63-67.)

A közbęszeizes táľrya: a ,,Páiyázatos éptiteúeneľgetikaÍ felhĺvás a köző:p-

märy'aroľszági ré:gió tclepíĺlésĺ iinkoľmányzatĺĺ számĺĺľa címíĺ; KEIIOP.5.2.9.
kódszĺłmú pályázaŕÍ konstľukciĺi keľetóben a Buđapest vIIr. kefiĺlet Józsefváľosĺ
Polgármasteľi Hĺvatal hőszĺgetetése (padlĺĺsfiidém)' trĺrgyú a 2015. évi CXLilI.
törvény (Ko-t.) Harmadik Része szeľinti 115. $ (1) bekezdése szerinti, hirdetmény
nélkĺili tźltgyal,ás nélkii|i kbzkszerzési eljaľás során az eljáľast megindító felhívás és
kaposolódó közbeszęrzesi dok'umentumok tervezetének véleményezése.

Időpont: 20|6, sz.eptember02. 1l.00 óľa

A jegyzök{ĺnyv fęlvótelekoľ j elen|év'ö szem élyek: alu|íľott BĘ ta gok

1.) A BíľáIĺ5 bizottĺíg męgszavazta a KbĹ Harmadik Részs szeľinÍi 115. $ (I)
bekęzdése' szeľinti, hiľdetmény nélktĺli táľgyalás nél.kiili ktĺzbeszeľzés.i eljräĺas
alkalmazását.

2,) ABírńtó Bizottság megszavazte és elfogadta az eljrńľást megindíti fęIllívĺĺst és a
kapcsolódó kĺizbeszeľzési dokumentumokat.

3.) A Bíľá1ó Bizottság nre.gszavaáa fęlhívás, dokumentácići teĺ",ĺezetét javaslorn
elfo gadásra a dtintéshozónak.

Kmf.

BÍľáĺó Bizottság tagiaĺ:

1.

3.

-fl,ĺs
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EGYÉNI nÍnÁu.ľ r,ĺ.ľ

A,,Pályázatos épůilctcncľgetĺkaĺ fcthívás a közép.maryaľoľszági ľógĺĺó tclcpülési
tinkoľmányzataĺ számáľa címii, KEII0P.5.2.9. kódszámú pállyázati konstľukció
kcrctébcn a Budapest vlil. kcľüIet Józsefvĺĺrosĺ ľolgármestcľi HĺvaÚat hőszigetetése
(padlásÍiĺdóm)'üáľgyú a2015. évi CXLil. tiirvény (Kbt.) Haľmadik Része szerinti 1l5. $ (l)
bekezdése szerinti, hirdetnrény néIkĹili táľgyalas nélküli kbzbesr.eĺzési eljĺĺľás során az eljáľást
megindító felhívás és kapcso|ódó közbeszeľzési dokumentumok tervezetének véleményezése.

Ájánlatkóľő ncve: Budapcst F.őváľos VIIL kcriilet Józscfuáľosi onkoľlnőnyzat (1082
BudapesÍ, Baľoss u. 63-67,)

BÍľáló Bĺzottság tagiai

Egyetéľtek az e|őtĄesztéssel. Javasloľn megszavazni és elfogadni a Kbt. Haľmadik Része
szeľinti 1l5. $ (1) bekezdése szerinti, hiľdetmény nélkiili tĺíľgyalás néIküli közbeszeľzési
eljáľás megindító felhívását és közbeszeľzési dokumentációját.

Budapest, 2016. szeptembeľ 02.
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Alulírott .l:ł",-Ĺ.J. Č- .o..l rť (pénzĹigyi szakéltelemmel ľendelkez.ő bfuä|ő
bizottsági tag) a Budapest ľ.őváros VIII. keľület Jĺózscfvárosi önkoľmányzat, mint
ajánlatkérő által a ,,Pá|yáĺzatos ópiilctencrgctĺkaĺ felhívás a kiĺzóp.magyararszálgĺ ľégĺó
települósi tĺnkormányzatai számára címii, KEHOP.5.2.9. kódszámú páiyázati
konstľukció keľcté|ren a Budapest VIII. keľület Józsefváľosi Polgáľmesteri Hĺvatat
hőszigctclósc (padlásftĺdém)'' tłĺrgyban megíndítani kívant közbeszeľzési eljáníssal
kapcsolatban kijelentem, hogy velem szenrben aközbesrsrrśsekről szóló 2015. évi CXLII.
töľvétry 25. $-ában foglďt tisszeÍéľhetetlenségi kiĺriilmények nem áIlnak ťenn.

Egyuttal kijelentem, hogy a fenti kiĺzbesz.erzési eljaľás soľĺín tudomásomľa jutott ĺizleti és /
vagy hivatali titkot megtaľtom.

Tudolnásut veszem' hogy a kozbeszerzesi eljáľásban az ajárrlatkéľö á|tal kijelölt diintésfiozó
személy elé terjesztett döntési javaslat szakmai megalapozottságáéľt és a vonatkozó
jogszabályoknak való megfeleléséľt aBfuálő BizoĹtság nas tagjaival együttesen felelősséggel
tartozom.

Kelt: Budapest, 2016. szeptenrbeľ 02.
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EGYÉNI BÍnÁr"ĺľ l,ĺp

A ,,Yái|yűl.ątos épĺileteneryetĺkaí felhívás a közép.maryłľoľszági régió telepiĺlési
tinkormányzataÍ szálnáľa címĺ[, KEä0P-5.2.9. kódszĺ{mr'i páiyár,ati konstrukció
keľetében a Budapest V'IIL keľĺilet Józsefváľosĺ Polgáľmesteľi Hivatal hđszigetelése
(padtásÍtidéľi)'' tfugyú a20L5. évi CXLII. töľvény (Kbt.) Haľľnađik Részeszeľĺnti 115. $ (l) '

bękezdése szeľintí, hirdetnény néIhili tĺíľgyalás nélkĺĺli kiizbeszeľ.zesi eljáĺás sonĺn az eljarást
megĺndító felhívás és kapcsoló ďő közbeszĺv:ési dokumenturnok teľvezttének véleményezése.

Ajánlatkéľő neve: Budapest Főváľos VIII. koľĺĺlet Józsefuáľosí onkoľm áinyzat (1082
Budapcst, Baľoss u, 63-67.)

Bíľátĺń Biz.ottságÍasÍa: ,ps.$!AL tĹĄvc 1, ĺ"Éđ]

Egyetért.ok az előteľjesztéssel. Javas|om megszavazni és elťogadnĺ a Kb1 Haľmadik Részę
szeĺinti 115. $ (1) bełezđése szerinti, hiľdetmáry nélküli táľgyalĺás nélkĺtli közbeszerzési
eljaľás megindító fethívását és kĺĺzb ęszęrzési dokumentációját.

Budapesf 2016. szeptember 02.

5Éĺ*F*,ťx*{,đ,
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ossznľuRľIETETLnľsÉcl. És ľrľorľĺ.nľÁsr ľ{YILÁTKo zAT A

- Alulíľott.9'Ł'í:,Ati*.ŕ. "t C{ý2l (pénziigyi szaké*elemmel rendelkęző bÍraló
bizottsági tag) ą Budłpest ľ.őváros VIII. keľĺilet Józsefváľosĺ Ônkoľmányzaŕ, miľr1
afĺĺĺlatkéľő ä|ta| a ,,Páiyázatos épĺilctcneľgetikai felhívás a kłĺz-ép.maryaľaľszágĺ ľégĺĺí. telcpiilósi lĺnkormányzataí számáľa címűo KEIIOP-5.2.9. kódszámli päLyázati
konstľukcĺĺĺ keľeúébcrr a Budapest YIII. keľĺilet Jóxcfváľosi Polgáľmestcľĺ I{ívatal
hőszĺgetclése (padlásfiidém)'' táľgyban megindítani kívánt ktjzbeszeľzesi eljĺáľással
kapcsolatban kijelenteľr, hogy velem szemben aközbeszęrzéseköl sző|ő 2015. évi CXLilI.
tiiľvérry 25. $-ában foglalt ĺjsszeÍéľhetetlenségi köľĺilmények ncm állnak fenn.

Eg;ĺrittal kiielentem, hogy a funti ktjzbeszerzési eljárás sorĺín fudomasomľa jutott iizleti és /
vagy hivatali titkot megtaľtom.

Tudomásul veszem,.hogy a közbeszerzési eljĺĺľásban az ajrĺnlatkéľő által k[ielött dĺĺntéshozó :
személy elé terjesäett döntési javaslat szakmai megalapozottsźryáért és a vonatkozó
jogszabá|yoknak való megfeleléséľt a Bíĺáló Bizotrság más tagiaival og.ytittesen fetelősséggel

- .taľtozom.

Kelt: Budapest, 20l 6. szepĺemboľ 02.
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Alulíľott ?ĺłĺ,r,t sf{'uĺ.y:r' aénzÍigyi szakérteleľnmęl ľenđelkező bíľáló
bizottságĺ tag) a Budapcst Főváľos VIII. keľiitet Józsefváľosi onkoľmányzat, nrint
ajanlatkéĺő által a ,,?áilylÍzatos ópĺi|cteneľgettkai fclhívás a kłizép.m agyĺarorĺzágí ľégió
telepůĺléśi łĺnkoľmányzaŕaĺ számáłra cÍmű, KEII0P-5.2.9. kódszámú pá|yázati
konstrukció keretóben a Buđąpest VIII. keľĺilet Jĺízsefvĺ{ľosí Polgáľmesteľi Hivatal
hőszigctelése (pad|ásfiidém)'' táľgyban msgindítani kívánt közbeszęrzési eljĺĺľással
kapcsolatbarr klj'elenÍem, hogy velem szemben aközbeszerzésekľil szótó 2015. évi CXLil'
törvény 25. $-ában foglalt összeférhetetlenségi korülmények nem állnak fenn.

Egyutúal kijelentem, hogy a fenti közbeszeľzési eljĺánás soľ,.án tudornĺásornľa jutott ĺĺzleti és 1
vżrgy hivatalĺ titkot megtartom.

'f-udonrásul vęszęm} hogy a közbęsz-e'rzésí eljĺłrásban az ajánlatkérő által kijeĺtiit dörrtéshozó
személy elé teľjesztott döntésí javaslat szalonai megalapozottságáéľt és a vonatkozó
j'ogszabályoknak való megfelelésérí a Bíráló Bizottság más tagiaival egyĺĺttesen felelősséggel
taľtozam.

Kelt: Budapest, 2016. szeptembeľ 02.
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EGYEnrĺ nÍnÁr,aľ r"aľ

A ,,?áůyäzztos épĺilctenergetĺkai fclhívás a kłĺzép-mĺryaľországi ľégĺó tcleptitésĺ
iĺnkormányzataÍ számára címĺi, KEIloP-5.2.9. kódszĺĺmú p;áÄyázĺti konstakcĺó
keľetóben a Budapest vlII. kerĺilet Józsefvárosi Pĺlgárnresteľi Hivatal hőszĺgeŕelése
(padlásÍłĺdém)'' targyú afa$, évi CXLIII. töľvény (Kbt.) řIarmadik Része szerinti 115. $ (l)
bekgzdésę széľinti, hiľdetmény nélkiili tfugya|ás nélküli t<özbeszerrśsi eljánĺs során az e{iráľást
meginđító felhívĺás és kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok tervezetének véleményeaźse.

Ajánlatkéľő ncvel Budapest Főváľos VIII. kcľíitct Józsefváľosĺ Onkoľmányzat (1082
Budapcst, Baľoss u. 63.67.)

BírĺńIó Bĺzottság tłgia: Pĺłĺ yR $$.'ĺx-:ľ

Egyetéľtek az előteľjesztéssel. Javaslom megs7:rvazni és elfogadni a Kbt. Haľmadĺk Része
szeľirrti ll5. $ (1) bekezđése szerinti, Irirdebnény nélktili táľgyatás nélkiili kĺĺzbeszęľzési
oljfuás megindító felhívását és közbeszelzési dokument áciőját'

Budapest }arc, szeptembeľ 02.
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BÍRÁtl BIZoTTsÁGr JEGYZo rÖľ.ľyv

Á.j ánlatkóľő: Buđapest F'ővĺ{ros VIIT. keľĺilet Jrózsefvĺńrosi Onkormányzat ( 1 082
Budapest, Baross u. 63-67.)

A közbeszerzśs tlíľgya: a ,,Pá|yátatos épĺileteneľgetikaĺ felhívás a kiĺzép-
magyaroľszágĺ ľégió ÚetcpÍĺlési iinkoľmányzatai számi'álľa című, KEHSP-5.2.9.
kódszámli páůyálr'atź konstľukciö keľetébcn n Napľafoľgó Eryesíteft ovoda
KÍncskeľeső Tagóvoda lrőszigctelós (uĺlvaľĺ homlokzat ós tűzfat) nyÍIászáń cseľc'
utcaĺ homlokzat felrijÍtásal' táľgyu a ?CI|l, éÍi CK'Iil. törvény 1rut.) řIąľmadik
Része szeľinti 115. $ (1) bekezdése szeľiľlti, híľdetĺnény nélkĺilĺ tárgyalás néIkiĺli
közbeszevśsi eljárrłs során az e|jałĺst megindító felhívás és kapcsolódó közb*zeľzési
dokumentumok teľvezetének véleményezóse.

Időpont, 2016. szeptembeľ02. 11.00 óra
:

A jeryz6könyv fe|vótelekoľ jelenlévő szem,élyck.' alutí.ľott BB tngok

I.) A Bírĺáló bizottság megsravazta a Kbt. Haľfiađík Resze szęrinti 1t5. $ (1)
bekezdése szerinti, hirdetnrény nétkĺĺlí. táľgyatás .nélkĹilí közbęszoľzési eij.eĺĺs
aIkalmazását.

2.) 
^ 

Bínáló Bizottsĺg me$szavazta és elfogadtą az e|jarást megindítl felhívást és a
kapcsolódó křlzbąz'erzési dokumentunrokaĹ

3.) A Bíľáló Bizotfsfu megsnvazta felhívĘ dokuĺrrentáció tervezetét javaslom
elfogadásra a döntéshozónak.

Melléklet:

ĺ. E'gyéni bíľalatí lapok
f , tsszeféľhetetlenségí és titok1.aľtiáśi nyilatkozatok

Kmf,

Bíi áIć' Bízottság tagi ai :

,fu
LO



EGYIĺNI ľÍnÁlł.ľ ĺ,ap

A ,nPáIyázatos épĺiletencrietikai felhívás a kłizép.magyaľoľszági ľégitĎ telepĺilési
önkoľmányzatĺi számára címíĺ, KEHOP-5.2.9. kódszámű páIryázati konstľukcĺó
keretóbcn a Napľafoľgó Egyesített ovoda Kincskeľeső Tagóvoda hőszĺgetelós (udvaľi
homlokzat és tĺĺzfal) nyĺlászáľó cscľc' utcaĺ homlol<zat felújítása'' tfugyú a 2a|5. évi
cxLľI' törvény (Kbt.) Harmadik Része szeľinti ll5. $ (l) bekezdése szeľinti, hiľdetmény
nélktilí tárgyalás nélküli közbeszerzésĺ eljáľas soľán az eljáľást megindító felhívás és
kapcsolód ó közbeszerzśsi dokumentumok teľvezetének véleményezése.

AjánlaÚkérő nevc: Budapest Főváľos VIIL kerĺĺ|et Józsefváľosĺ Önkoľmányzat (1082
BuĺIapcst, Baľoss u. ó3-67.)

|.-.\ l i - í..^r'
Bíráló Bizottság tagia: .Y.jr-ł.U,c' Ł:. rĺ.,.:#-í

Egyetéľtek az előterjesztéssel. Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt. Harmadik Részę
szerinti l15. $ (1) bekezdése szerinti, hirdetmény nélküIi tárgyalás nélkiili közheszeruési
eljárás megĺndító felhívását és közbeszerzesi dokumentáciőjěi.

Budapest, 20L6. srsptembeľ 02.

1/í}
ĺ#1

Aláírás

,L
21



ossznrnRIIETETLnľsÉcl- us ľrľorľa.nľÁsr NYILATK oz^T 
^

Alulĺľott 5ť.;*6.l €ĺi;],c.- ĺpénziigyi szakéľtelenrmel rendel kez(l bírá|őbizo-ttsági lll. keľĺilet Józscfváľosĺ Önkormĺĺnyzat, nrint
ajánlatkéľő á|ta| a ,,Yáiyűratos épiileÚeneľgetikaĺ felhívás a ktizep-magyaroľszági ľégiĺó
tclcpii|ésĺ łinkormányzatłi szĺ{máľa című, KEHOP-5.2.9. kódszĺmri pálryáuati
konstrukció kcrctóben a Napľafoľgĺó Erycsítctt ivoda Kĺncskereső ľagôvoda
hőszĺgete|és (udvaľĺ homlokzat és tűzfal) nyí|ászáľó cseľc' utcaĺ homlokzat fe|rijítása''
tĺíľgyban megindítani kívánt kozbesznrzési eljáľással kapcsolatban kijelentem, hog1rvelem
szemben a közbeszeľzésekľőI szóló z0|5. évi CxLuI. tiiľvény 25. $-ában fog|alt
összeférhetetlenségi körĺilmények nem ál|nak fenn'

Egyúttal kijelentern, hory 3 fenti közbeszeľzési eljáľás soľán tudomáso.mra jutott iiáeti és /
vagy hivatali titkot megtaľtom.

TudoĘásul veszem' hogy a közbeszerzési eljáľásban az aján|atkér(5 által kijetölt diintéshozo
szeméIy eIé teľjesztett döntési javaslat szakmai megalapozottságáéľt és a vonatkozó
jogszabályoknak való megfeleléséľt a Bírá|ó Bimttsag mĺĺs tagiaival együttesen felelősséggel
taľtozonr.

Kelt: Budapest, 2016. szeptember 02.

//
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EGYÉ'NI ľÍnÁl,ĺľ r,ĺ.ľ

A,,ľállyázatos ópĺitetcncľgctĺknĺ fclbívás a közép-maryaľoľszági régió ŕclcpülési
iinkoiľ'nnányzatai számáľa címÍi, KEH0P-5.2.9. ktíilszĺńmú pőiyäzati konstrukció
kcľetóben a Napľafoľgó EryesÍtett óvođa Kĺncskercső Tagóvoda lrősĘetetés (udvaľi
hom'Iokzat ós tűzfal) nyílászáľó csere' utcĺĺ homlokzat felrijítása'' taľgyu a 2015. évi
cxLIĺ. tö-ľvény (Kbt.) řĺaĺmadik Részę szerinti 115. $ (t) bekezdése szeľínti, hiľdetmény
nétkťilĺ tárgyďás nélkiĺli kőzbeszetzési eljĺ{ľás sorĺ{n az eljaľást megindító felhívás és
kapcsolódó közboszerzesi dokumentumok teľvezetének véleményezése.

Ájánlatkéľő nevel Buđapest ľ'öváľos VIII. keľĺilet Józsefyáľosi Onkormányzat (1082
Budapest, Baľoss u. 63{7.)

Bíľáló Bizottság tłgiä:$R .í'n,.{Í;,ĺĄrt-; ( C, ĺftĺ::

Egyetćľtek az előteľjesáéssel. Javaslom megszavauní és elfogadni a Kbt. I{aľmađik Része
szeľinti 115. $ (1) bekezdése szeľinti, hiľdetmény nélktili tłĺľgyalás nĺĺtkĺili köz:bęszeľz.,esi
eljáľásmegindítófelhívásátésközbeszerz,ésidokumenüácľőját.

Budapest,.f0l6.szepĺb'mbeĺ02. Md
Aláíľás

,{ĺ
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ÖssznľrcRIIETETLnľ,[sÉcr. É,s ľmorrľenľÁsl NYILÁTKozATA

Alulí'rott c@" $.$t{*.ąľĺ Ć-- ĺŕĺ: tozt'e szevśsi és joei
szakéľtelemmel ľendelkező bíráiő bizottsági iág) a Budapmt F.őváľos V'III. keľület
Józsefvárosi onkĺiľmálnyzat, mint ajánlaikéľő-által a ,,iá,|yáĺzatos opuleieneľgetikaÍ
ĺ:lľ:ľ 3'Ęö"ép--agyaľoľszágĺ régíó telepĺitési iĺnkoľmányzataĺ izĺĺnráľa címĺi,
KEIIOľ-5.2,9, kődszámú pá|yáraÚi konstľu.kciĺí keľetébcn ł Naprafoľgĺí Eryesíteti
lvoda Kĺncskeľeső Tagróvoda hőszĺgetelćs (udvaľĺ lromlolgat és tĺizfal) nyíIászĺľó
cscľc' utcĺĺ homlolgat fe|rijítása'' táľgyban megindítani kívant közbeszeľzési ätjaľással
kapcsolatban kijelentem, hogy veleĺn szemben akozbęszerzéseloől szótó 2015. évi CXLIil.
tĺirvény 25. $.ában foglalt összeféľhetetlenségi köriilmények nem ĺáIlnak fenn.

Egyűltal.kljďentem' hogy a fenti kiĺzbeszel:zési eljáľás során tudomásomľa jutott iizĺetí és l
vagy hivatali titkot megkľtom.

Tudomásut veszeľĄ hggy a kďzbesz.ęrzśsi eljáľásban az aján|atk&ő által kijeliiĺt döntéshozo
gzemé|ľ elé terjesztett dönÉsí javaslat szakmaí megąlapozottsĺgáéľt és a vonatkozo
jogszabályoknak vďó megfelelésért a Bíľáli Bizottság más tagiaival elyĹittesen felelősséggel
taľtoz-onr.

Kelt: Budapest, 2016. szeptembeľ 02.
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ossznľn,nHETETLENsÉ,cl- És ľlrorľĺnľÁsĺ NYIL^TKoz,ĄTÄ

Álulíľott ?nĺr,* #,'lo,>* *énzÍigyi szakěľteĺemmel ľendelkező bíľáló
bizottsági tag) a Bud"p".t FőYáľos vnt Ĺerĺilet Józsefváľosi Önkoľrnányzat, mint
ajánlatkéľő által a ,,Pályńz.atos épĺileŕenergetikai felhívás a kiĺzép-maryaľoľszágĺ ľégĺió
telepĺilósi iinkoľmányzatai számáľa című, KEIIOP-5.2.9. kĺódszámú páĺ|yázati
konstrukcĺó keľeŕében a Napľafoľgĺĺ Egrcsített ovoda Kincskeľeső Tagóvoda
hŕĺszĺgetelés (uĺIvaľĺ homlokzat és tůďal) ĺyí|äszárő csere' utcai homlokzat felrljítása'n
tfugyban megindÍtani kívĺĺht kĺĺzbeszeľzési eljáľással kapcsolatban kijelentem, hogy velem
szembelr a křjzbesz'erzésekĺől szóló f01l5, évi CXLIil' törvény f5. $-ában foglalt
ősszeféĺ'lretetlenségi köľiĺlmények nem állnak fęnn.

Egyuttal kijelenteľn, hogy a fenti közbeszerzési eljáľás során tudomásomľa jutott uz|eti é5 ĺ
vagy hiÝatali titkot megtaľtom.

Tudomásul veszem' hogy a közbeszsrĺśsi eljaľĺłsban az ajrĺnlatkérö által kijelölt döntéshozó
személy elé tedesztett döntési javas|at' szakmai męgďapozottságáéľt és a vonatkozó
jogszabályoknak való,megfelelésérĹ a Bíľĺíló Bizottság más tagiatval egyĺit1esen Íblelösséggel
taľtozom.

Kelt: Rudapęst, 2016. szeptembeľ 02.
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EGYÉNI ľÍnÁlaľ ĺ-a,ľ

A ,,Páůyázatas épülcteneľgetikaĺ iclhívás a kłizép-maryaľországi ľégiĺí telepĺĺlesi
łinkoľmányzatai számára című, KEHOP-5.2.9. któdsaĺnnú pá|yázati konst'ľukció
keretében ĺ Napraforgĺí Eryesített.Tvoda Kíncskeľeső Tagłóvoda hőszigetclés (uđvaľĺ
homlokzat és tűzfal) nyÍ|ásráľó csere' utcaÍ lromlo|aat felújÍtása" tárgyú a 2015. évi
cxLln. törvény (Kbt') HarmadikRésze szeľinti 115. $ (1) bekezdése szerintĺ, hiľdetmény
nélkiili íárgyalas néIkĺĺli kłjztrx;zenési e'liaľás során az eljáľást megindító fęlhívás és
kapcsolódó közbesŻsrzési dokumentumok tęľvęzetének véleményezése.

Ajĺĺnlatkéľó ncvé: Buđapcst ľ.őváľos VĺII. kerĺilct Jĺózsefváľosi Onkoľmányzat (t082
B.ud*1lcstn Baľoss u. 63'ś7.)

í

Bĺľáló Bĺzottság tagial "i?,$ĺ ťA s4ĺł,:'B

Egyetéľtek az elöte1jesztéssel. Javas|om megsuavazili és elfogadni a Kbt. Haľmadik Része
szeľinti l15. $ (1) bekezdóse szeľinti, hiľdetmény nélkiili táĺgya|ás nélktili kĺizbeszerzési
eljfuás megilrdító felhívását és közbeszeľzési dokument źicićfiát.

Budapest, 2016. szepteĺnber 02.
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er1ÁnÁsr MEGIND Íľ ó ľBrH ÍvÁs É s xłpc s oróo ó rillzľ'r;szn nz Ésr
DOKUMENTUMOK

A

BUDAPESI rŐvÁnos vIII. rcnÚrBľ ;ózsnľvÁnosr oNronľĺÁľĺvzłr
ryÁNurxBnŐ NnvÉnBN er;Ánó Árľere.

,,Naprafoľgó Egyesített lvoda Csođasziget Tagóvoda
hőszigetelése és nyílás zátő cseľéie''

A l(bt. 115. s (1) bekezdése szednti, hiĺdetmény nélkii{i tfugyalás nélkiili kiizbeszeĺzési
eliátás

urí",/



AJÁNI.ATľÉľBII ľBrHÍvÁs

7. AjánLatkéń: Budapest Fővátos VIII. kertile t J őzsefvárosi onkormányzat
cím: 1,082 Budapest, Batoss u. 63-67.

A közbesze ruési e|jáńs lebonyolítóia:
Hajđu Ugyvédi koda
&. Hajdu Zo|tán
felelős akkĺeditált szaktanácsađô
Iajstĺomszám: 003ó3
Cím: 1053 Budapest, Yánház kĺt. 8.

Telefonszá m: + 36-7 / 7 83 _83 64
F ax szám: + 36-1 / 7 83 -8364
E-mail: nfo@jogflag.hu

2. E,Ijáńs fajtája
A I(bt. 115' s (1) bekezdés szerinti hfudetĺlény nélktili tárgya|ás nélki'ili kozbeszetzési eljáĺás

3. A közbeszetzési dokumentumokat az ajánlatkérő képviseletében e|jfuő bonyolító szefvezet ktildi
tne9 az ajátnlattéke felkét gazdasági szervezeteknek, elekftonikus úton.

4' A szerződés megnevezése taĺgyz,mennyisége:

Napľafoĺgó Egyesített óvoda Csodasziget tagóvoda hőszigetelése és nýtászátő cseféie

Mennyiség: Utólagos utcai homlokzati és lapostető hőszigetelés, n,1flászárők cseréje a m(liszali
specifikációban meghat átozottaknak megfelelően.

Az ajánlatkéń tájékoztaýa az ajáĺ.iattevőket, hogy a szerzőđés teljesítése az ővoda folyamatos
működése mellett fog történni.

A konkét mennyiséget az átazatlan kiiltségĺretés taftalmazza.

5. Szerződés meghatátozása: Kivitelezési szetződés

6. Keĺetĺnegállapodás kötéséte, dinamikus beszetzésírendszet a|kaLmazására, elektĺonikus árlejtéste
sor keriiL nem

7. Szetződés időtartama: Tämogatási szerzőđés hata\yba lépésétől számiton 8 hónap, amely akként
értendő, hogy aYáLlakozőnak a feni időtattam alatt egybefüggő 4 hőnap alatt kell a kivitelezést
megvalósítania @efejezĺlle) Az egybefiiggő 4 hőnap időtaĺtamot a YĄ|lalkoző az éťlrtett
lĺtézméĺy vezetőjével köIcsönösen tĺásbaĺ köteles egyeztetni, amely közosen egyeztetett
iđőtartamot a Megtendelő nevében e\játő milsza|ĺ ellenőrnek jóvá kell hagyna. A kivitelezés
befejezése a|ztta Megtendelő a sikeĺes ésLĺáĺytz|anátadás-áwéteheIjźLrásbefejezésététi.

Fentiek alapján a kapcsolódó pĺojekt megkezđési napjánaka jelen szetződésL.ntáIybalépésének napja
minősiil.

8. Teljesítés helye: Naptafotgó Egyesített óvoda CsodaszigetTagővoda (1083 Budapest, Tömő u.
38/ A,htsz: 36739 /3)

NUTS_kóď 101
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9. Ellenszolpáitatás teliesítésének feltétele és/vagĺr hivatkozás a vonatkoző iogszabáůvi
tendelkezésekre:

a.) Abet,aházás fedezete a KEHOP-5.2.9 kőđszámí:' pőiyázat keĺetéből kerĹil frnaĺszitozásra. Á
tamogatas mértéke maximum az összes ekszámo|hatő költség 700o/o-a' }ĺjäľĺatkétő a Kbt. 53. $ (5) és
(6) bekezđésedapjáĺtźĺjékoztaýaazajädattevőket,hogy tanogatasratáĺyulő igényt (pńÄyázatot) fog
benyújtania fenti kódszőmípőt\yőzat keretén beltił a tímogatas tekintetében.

Ajánlatkéĺő felhívja a figyelmet, hogy a tánogztas szazalékos atánya a Támogatasi Szeződés
megkötését követően váItozhat, amennyiben az eLszámolható költség nem éri eI a 100o/o-ot, a|<kot az
ajánLatkérő az eI ĺem számolhatő tészte vonatko z ó ö s s zeget saját forrásb őL bŁto síga.

Ajánlatk&ő tájékoztaýa az ď1ádattevőket, hogy az eIjfuásban nem elszámolható költség is
beszetzéste ked.il, a dokumentáciő részétképező árazatfan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
A nem elszámolható költség météke az ajánlattevő aján|atÁnak fiiggvénye. .A nem elszámolható
költséget a Megtendelő saját foľásból ftnansziĺozza.

A Kbt. 135. s (72) bekezđése a|apjáĺ ajánlark&ő tájékoztaqa az ajänLattevőkeq hogy akozbeszeruési
etjátás eĺedményeként megköteĺdő szetződés hatálybalépése tekintetében a Támogatásí szerződés
hatáIý aIépés ét felfügge s z tő feltételként köti kj a szeru ő đé sb en.

Ąánktktínőfelhĺy.a afgyelmet, hogy a hźmogatási inten{tás mźn1a aąalĺźbbiak s3,erint keriil rzeýatáro4źsra

A hźmogaflźs téryleges méxéke a7 aliźbbi rnódon negźllapítoĺt tĺźnogahźsi össąeg és a4 els4źnolható kahség

bán.yadosa aląján batámąbató neg: A<eneľgiabatékonjlsĺźgi prĘektrés7uonatkoýsában aąéues elsődleges eneľgia

fogyn7!ásának cstjkkenése [klľ/a x 400 Ft/klrĺh] + a pĘekt keretében terue7,ett kąacitás negłjuló energia

előáIlítására IĘIY] * 630 000 Ft/kW.

b.) Á.z ajáĺlattéte|, a szetződés és akjflzetések pénzneme a forint.

c.) FŁetési ütemezés: Megrendelő 2 db számla (1 db részszámla és 1 db végszánla) benýjtásárz
bŁtosít lehetőséget a szetződéstervezetben meghatatozottaknak megfelelően.

d'.) Szerződés időtartama: Támogatási szerzőđés hatáIýa lépésétől számitott 8 hónap, amely akként
értendő, hogy a Yállalkozőnak a fenti időtattam alatt egybefüggő 4 hónap alatt kell a kivitelezést
megvalósítania @efejezne) Az egybefiiggő 4 hőĺzp ídőtartamot a Vállalkoző az érintett
tntézmény vezetőjéve| kölcsöncisen lĺásbaĺ köteles egyeztetni, amelly közösen egyeztetett
időtartamot a Megtenđelő nevében eLjfuő műszaki ellenőrnek jóvá kell hagyna, A kivitelezés
befejezése a|att a Megrendelő a siketes és hiánytalan átadás-áwéteh' e|jfuás befejezését étti.

A szánLátkon ktilön fel kell tiintetĺri a nem eIszámolható költségelemeket.

e.) Ajátn|atkérő a Kbt. 135. s (7) bekezdése a|apján az á|taLáĺos foľgalmi adó nélktil számitott
ellenszolgáltatás So/o-ának megfelelő előleget biztosít, előleg szán]a ellenében. Az ekőIeg a
végszánlából keriillevonásta, a szetzőđésben meghatátozottzknak megfelelően.

f.) Tartalékkeret meghatatozásáru nem kerii.I sot.

g.) Ajánlatkérő teliesítési és jótállási bŁtosítékot hatátoz meg a következők szednt:

Ajáĺllatk&ő a szerződés teljesítésének elmaĺadásáva| kapcsolatos igenyek biztosítékaként z
szetződés szerinđ., áLtaláĺos foĺgalmi adó nélkiił számitott ellenszolgáltatás 3o/o-át eIéń étté|ďl
teljesítési biztosítékot hatátoz meg. A teljesítési bŁtosítékot a szeruődés hztáLybz lépésének
nap,1ára kell rendelkezéste bocsátani.
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AjánIatkérő a szerzőđés hibás teliesítésével kapcsolatos igények bŁtosítékaként legfetjebb a
szetződés szednd., á|ta|áĺos foľgalmi adó nélkiil számitott ellenszolgáltatás 3o/o-át elérő &tékű
jőtźiLási biztosítékot hatátoz meg. Á j6tá|lási bŁtosítékot a sikeres és hiányalzn átađás-áwéteh
jegyzőkonyv alĄitásakot kell rendelkezésĺe bocsátzni. Á jőtá|lási bŁtosítéknak a fenti időponttól
a jőtÁ|lási iđőszak időtattamára kell rendelkezésre á|lna.

'{ biztosítékokkalkapcsolatos feltételeket a szetződéstefrĺezettatta|mazza.

Az ajánlattevőknek az ajfuiat.;ukbal7 _ az ajánlaĺ ĺyiatkozat ĺészeként _ nt1ilatkozniuk kell, hogy a
fenti bŁtosítékok hatáĺdőben történő ĺyíljtásárő|.

h.) Vonatkoző jogszabályok kiilonösen:
- 

^zadőzás 
rendjéről sző|ő2003. élrixC[. töwény

- akőzbeszetzésekrőIszőIő 2075. évi cxLI[. törvény (Kbt.)
- aPotgári TorvénykönyvrőI szőIő 2013' évi V. törvény @tk.)

i.) A tészletes frzetési feltételeket az ajánLaĺ dokumentáciő tészét képező szerződés tefrĺezet
taftalmazza.

j.) A szetződés sotán az egyeÍIes ÁFA fio"''. zit'ozás szabáIyu az tányađők,

k.) Á kifizetések tekintetében hivatkozunk az adőzás ĺendjétől sző|ő 2003. évi XCII. törvény ('Ą.rt.)

36 / A. $-áĺa, továbbá az áiLanháztattasrő| szőlô 2017 . évi CXCV. törvény 41 . s (ó) bekezdésében
Íog|altzkĺa, amely szeľint a kozbeszerzés eĺedményeként nem köthető éĺvényesen szetződés
olyan jogi személlyel, jogi szeméIyiséggel nem ĺenđelkező szenezettel, illetve szetződés a|apján
nem teljesíthetőkjfrzetés olyan szervezettészére'amely nem minősulátLáthatő szervezetnek.

10. Yáltozatokĺa (alternatíĐ aiánlatokĺa vonatkozó információk Ajánlzrkétő többváItozatu
(alternatív) ajádatot nem fogad el.

11. Vételi iogľa (opcióĺa) vonatkozó infotmáció: vételi jog nincs.

1,2. Részaýnlattétel lehetősége vagy |<lzárźlsa: Részekĺe töténő ajánlattéteI nem lehetséges. Az
ajánIatkétő a Kbt. ó1. s (4) bekezdés aIapjäĺ tájékozta\a az ajádattevőket, hogy tészekĺe toľténő
ď1ánlattéteI nem lehetséges, mivel a kivitelezést egységes bene,házásként kell kezelni.

1 3. Meghos szabbitásta v onatkoző tnfotmácíő
A szerzőđés meghosszabbítható: nem

1 4. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

A. szerződést biztosító mellékkötelezettségek a szetződésteĺvezetben keĺĹilnek meghatátozásn.

15. A nyeľtes ktiziis aiánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szeĺvezet:

Ajáĺnatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. s (9) bekezdése szerinti pľojektľársaságlétehozását'
Lján|atkéń a projekttársaság létľehozását sem az onáĺl7ő, sem a közos ajánJattevők esetében nem
teszi lehetóvé.

ilrViĺ
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1.6. Kizítő okok és megkövetelt igazolási mód:

Az aián]atkétő áLtz| előtthzfuő okok és a megkövete|tlgazo|ási mőđ:
Az et1árásban nem |ehet ajánLattevő, alvá|lakoző, és nem vehet részt az alkalmasság igazo|ásában
olyaĺ gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. s (1) és Q) bekezdésében ĺneghatározott|<lzfuő
okok bármelyike fennáll.

IEazolási mód:
A 321/2015. GĹ30) Korm. tendelet 17. s (1) bekezdése alapján az zjánlattevőnek az Ąáĺ|atábaĺ,
egyszeĺű ĺ:J]]atkozatot kell benýjtalia attőI, hogy nem taftoz]k a fentiekben meghatátozott kjzátő
okok hatáIya ilá, va|amjnt a Kbt. 62. s (1) bekezđés k) pont kb) alpontiát a 327 /2075. 6.30) Korm.
tendelet 8. $ i) pont Ą alpontja és a 10. $ g) pont gb) alpontjában foglaltak szednt kell igazolni.
Az aýnJatkérő elfogaĄa,ha az ajánLattevő a 327/2075. (x.30.) Korm' rendelet 7. $ szeľinti - korábbi
közbeszetzési e!átásban Íelhasznált _ egységes euópai közbeszetzési dokumentumot nýjt be,
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek z va|őságnak és taľtalmazzák az ajánlatkérő
áItaI a |<lzárő okok igazolása tekintetében megkövetelt infotm áciőkat.

Az aMát]a|koző és adott esetben az alkalmasság igazo|ásábaĺ ľésztvevő más szefrĺezet
vonatkozásábaĺ az ĺjánlattevőnek nyilatkozatot kell beĺýtania aĺról, hogy az énntett gazdaság1
szereplők vonatkozás ában nem őilnak fsnn a fentiek szednti l<lzátő okok.

Az ajánlattevőnek továbbá nyilarkoznia kell, hogy a szetződés teljesítéséhez flem vesz Ęénybe a I(bt.
62. $ szeĺini aká|La|kozőt.

Az ajánlarkéń |<lzáĄa az eLjátásbőI azon aján7attevőt' akivel szemben, vagy akinek abá|7a|kozőjával
v^gy az alkalmassági Ęazo|ásban részt vevő szetvezetével szemben a |lzárő okok zz eljáĺás sotáĺ
következnek be.

A |<:zfuő okok fenn ĺem ä|Iásfua vonatkoző, az zján|attevő áItzI tett n7ĺ|arkozatoknak a jelen
aján|attétell felhívás megktildésének napiánál nem ĺégebbi keltezésűnek kelllennifü.

Szakmai tevékenység vé,gzésére vonatkoző alkalmasság eIőírása: -
Szakmu tevékenység végzésére v onatkoző alkalmasság 

.ĺgazo|ás: 
-

L7 . GazdasáEt és oénzisvi helvzetÍ e vonatkoző alkalmassási követelménvnek:

Az alkaLmassáp minimumkovetelménvet.ilnek meshatátozása:

'Ąlkalmas az ajáilattev ő:

P.l. Ámennyibeĺ az ajánJzttételi hatáidőt mege|őző három|ezárt üzleti évben összesen (aharom év
alatt) rendelkezik legalább nettő 25 millió forint teljes _ áIta|aĺos forgalmi adó nélkiil számitott -
árbevétellel.

Az alka|massás mesítéléséhez szfüsépes adatok és a meskövete\tis^zol^si mód:
P.7. Az ď1ánlattevőnek az ajánlatban benpjtzndő nyilatkozatban nyilatkozĺia kell, hogy az alta|a

ígazollikivánt alkalmassági követelmények teljesiilnek, annak az ajánlattevő teljeskorűen megfelel.

l, rovtrĺazŐ oorupĺBNrupĺor ez ,ąIÁNĺerĺłoz ĺÝpM csAK Az
l'IÁNĺertrenŐ rzĺsz oĺÍrÁg{ne lreĺĺ nn cseroĺNl l

';:
!:

ii,;

-ą
4



A ga(dastźgi s79replő aą alkalmassági kiiaetelnérylek telesitésére uonatkoąlí rés7letes adatokat tartalmaąĺÍ, a4
eliánźst rzegndínífelbíuásban előht rylilatkoyatait iz aiánLatkérő Kbt.6i. S-a"szednti felhívására,ąx,li
b e njlújtani a do kurz entáció sryinti Íorm áb an és taúa lomm al:

P..1. A 32ĺ / 20ĺ 5. (X.30.) Korrz. rendelet 19.Í () beke4désének Ą pony'a atąján csatolni kett aąetőyő legfetjebbj leýrt iiýti éu _ általĺźnos forgalrzi adj nélkiit sýrnztoĺt _ t,tj; aiteuĺuĺnĺl sylíIó eredeti, aĺgs<!ftrei ;taĺĺt
n'yilatko(aĺot, atflílfiiggően, b,,gy o<ajtźnlattaÍí nikorjiiĺĺ léÍre, itktue nikor keadn neg a teuéken1lsóýt, amenn1iben
e7,e k a7 adato k re n de lke 7é sre állxa k.

18. Műszaki és szalĺnai alkalĺnasság

'Ą.lkalmas az aján|attev,ő, amennyib en az a|ábbiaknak megfelel:

M.1. Álkalmas az ajánlattevő, ha ĺendelkezik az e\jáńst megindító felhívás megktildésétől visszafelé
számitott 5 évben építési beruházásta és/vzgy építési kivitelezési tevékenységt.|"/,^gy hőszigetelési
tevékenysége vonatkozó szerződésszerrien teljesített (befejezett) iefčtenciáva|/,.Í"t.nćĺl,k^\
amely(ek) étéke legalább elérte a nettő 25 millió foľintot'

Á fenti alkalmassági követelmény több tefeĺencava|(egfeljebb 2) teljesíthető.

lz e|őfut alkalmassági követelményeknek a közos ajánLattevőkegyiittesen is megfelelhetnek (I(bt. 65.
$ (6) bekezdés).

Az a|kalmasság meýéléséhez sziikséges adatok és a megköveteItigazohsi móđ:

M.1' '\z aján7attevőnek az ajádatban benýtandó nyilatkozatban csupán uJl7atkozniakel7,hogy az
áLta|z Ęazolĺri kívánt alkalmassági követelmények teljesiiłnek, az_ z|ka|massági követeknäyek
teljesítésére vonatkoző tészletes adatokatnem köteles megadni.

A ga(dnági siereplő a4 alkalnassági köuenlmén1ek tefesítéshe uonatkoąlí rés{etes adatokat tartalrza1li, a7
eljánźst negindínifelhíuásban előíĺt ryilatkoąatait a7Ąántatkélő Kbt. 69. $ a s79rintiýtbíutźstźm kantes łen1,ĺa-tant
a do kun ex tĺźció sryinti Íorrz áb an é s furtalomm al:

A 321/20ĺ5. (X.30.) Korrz. rendelet 21. ! (2) beke$,ísének a.) pony'a atąjlźn a4 Ątźnlattételi felbĺaás
negkiildésének nąjĺźtĺíl ussąafelé s4źnĺtott 5 éa sonjn befę/eąett (te[esített, míłsąaki tźtadás ĺźiaéiettet tepni1 ĺpĺtĺsz
berubá4źsra és/ uagy építési kiľiteleąési nuékenjlségre uonatkoąlí munktźinak ismertetését, ayatábbi tartalomrzal:
. a s79ąődés táľgyát
. a4 eluégryeĺt nun,Łák felsorolását;
. aą e llens7olgźltatás nethí össąeýĄ
. a tel1esítés ideJéĺ (éa/ hó/ną) $EZDES Es BEFEJEZE| IS) és heĄét,
. a míĺsiaki átadás-átaétel időpon7át (éu/ hó/ nĄ

A bemutatott referenciákat a j2.ĺ /2015. (X.30.) Korrz. rendelet 2j. s sryint csak a szetződést kötő másik
frl -áItaI kiadott igazolássaĺ lehet igazolfli. akként, hogy aą igarylásnak a fent előírt taľtalrzon kiuiil aą
a lá b b ia ka t ke II taĺta lrz a 7ni a :
. a sryąődést kiitő ł??|isikÍél neue, tĺrze,
. n1ilatkoini kell amíl, bogy a n[uítés aąelőĺnźsoknak és a sryrąődésnek rzegfelelően ttirtént-e.

\,, I
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79. Szetződés teliesítéséhez szfüséses. a sazd^ságĹ szeĺeolő leteleoedése szerinti ot'szás
nyilvántatásában való szeľepléste, vagy a letelepeđés szednti oľszágban előít engedéllyel
iososítvánnvalvaw szen,ezeti.kamarattassásya|való rendelkezésrevonatkoző feltétel:

Az a]kdmassás minimumkövetelménveíi) :

Alkďmat]an az ajánLattevő, amennyiben az a|ábbíaknak nem felel meg:

SZ7: Be vaĺ jegyezve a cégnyilväntattasba v^gy az egyéni vá|7atkozők ryrlvántaftátsába, nem
Magyatoĺszágon letelepedett gazđasági szereplő esetén be van jegyezve a 2014/24/EU iĺányelv XI.
mellékleteszerintihasonlón,Jt|váĺtanásba.

Az a|kaLmassás međté|éséhez szükséses adatok és a meskövete\tígazo|asi mód:

SZ1: Ezen alkalmassági követelménynek való megfelelést az aján|atkérő etLenőĺzi a céginformációs
szo|galattőI ingyenesen az elektĺonikusan elérhető cégegyzék-adatok, illetve egyéni vá]Lalkozők
nylLvántartasa alapjáĺ, a nem Magyatországon letelepedett gazdasági szeĺeplők esetén a 321/2015.
(X 30) Korm. ĺendelet 26. s (2) bekezdése alapjźĺĺ kell eljámi.

20. Értékelési szempont: A Kbt. 7ó. $ (2) bekezđés c) pontja a|apján a leg|obb ár-érték atáĺy
értékelési sfempontot alka|mazza az a|abbiak szerjnt:

Az értéke|ési pontszám alsó és felrsőhatára: 1-10 pont.

1. bfuáliaĺ szempont Az aiánlaĺ át étékelési szempont esetében az aján|atevőnek forintban kell
megadnia a szetződés teljesítéséte vonatkozó aján|ai árát.

Ezen éľtékelési szempont esetében a megajánlásokzt ajánLatkérő a Közbeszeruésí Hatóság 2072. évl
67. számában mesielent útĺnutató III.Á1' ba) oont szerjnt a|akitla oontszámokká. Ebben az esetben
a legalacsonyabb érték legkedvezőbb (ezen ajánlatkapja a maximális pontszámot (10 pont), a többi
aján|at tattalmi elemére pedig a legkedvezőbb tattalmi elemhez viszonýwa fordítottan atányosaĺ
számoljal'ĺiapontszámokatazz|abbíképletszeĺjnt:

Á'"gi"uu/A vizsgílt * (10-1) + 1.

A fentiek szerinti pontszámot az ajánLatkétő megszotozza a sulyszámma|, és azt kettő tizedesjegyre
keĺekíti.

A 2. bíráiati szempont: a jőtÁ|lás Lz Ajánlattevó min. 36 }ĺ'őĺap és max. ó0 hónap jőtá|7áĺsn tehet
ajánlatot. A 3ó hónap jőtállást el nem &ő váů]a|ást tafta|maző ajánlatok érvénytelenek. 'Ą ó0 hónap
feletti jőtá|Lásváůla|ast tattilmaző ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ď1ánlatkérő egyontetűen 60
hónapként éĺtékeli. A jőtátlás méĺtékét hónapokban, egész számokban kellmegađni.

A legmagasabb méĺtékű jőtźůLást tartalmaző ajánJat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat
pontszáma eLlhez viszonftva egyenes atányosítas módszerével kap pontszámotaz a|ábbnk szer.int:

A -^sil,/A lęiobb * (10-1) + 1.

pontszámot az ajánlatkétő megszotozza a. sulyszámmal, és azt kettő tizedesjegyreA fentiek szerinti
keĺekíti. ,L,,

Ertékelési szempont Sulvszám
Aiánlalját hettő HUF) 50

Jőtá|Lőĺsí időtattam Q6-60 hónap között,
hónapokban)

25

Késedelmi kötbér napi mértéke (min. 0,5
o/o/nap,max.z 2o/o)

25



A 3.b1ráIai szempont: Késedelmi kötbér napi météke: ,Ąjánlattevő min. O,5 o^ / n^p és max. 2% /
nap késedelmi kötbérľe tehet aján7atot. Á 0,5 o/o ĺapi kötbét el nem éń válpz|álst tatta|maző
ajáĺnlatok érvénytelenek. Á. 2 o/o felett'kötbérĺá|ta|ast tatta]naző ajánlzt nem érvénytelen, azonban
azokat ajádatk&ő egyöntetűen 2 o/o-ként &tékeli. A késedelmi kötbéĺ métékéi legfeljebb két
tŁedesjegyig kell és lehet megadni.
A legmagasabb mértékű kötbérvá1Lalást tatta|maző ajántat kąpja a maximális 10 pontot, a tobbi
Ąánlatpoĺtszáma ehhezviszonyíwz egyenes aränyosítas módszetével kap pontszámota következők
szerint:

A r^r^r/A regtobb * (10-1) + 1.

Á fentiek szeľinti pontszámot az ajánlatkéĺő megszoľozza a sulyszámma|, és azt kettő tizedesjegpe
kerekíti.

Az eü1ańs nyeÍtese az, aki az értékelési szempont a|apján a legjobb fu-étték aráĺyű, érvényes Ąán)atot
tette (egtobb pontszámot szerezte).

27 . Fenntattott szetződéste vonatk ozó iĺfotmáciők:

A szetződés a Kbt. 33. s (1)-(2) bekezdése szerint fenntaftotť x nem

22' Adott szerződéste vonat]ĺozó korábbi közzététeI: nem

23. Aján1attéte|1h^t^ndő: 201.6. .....10.00 óra

24. Az ajänlatokbenyűjtÁsának címe: Hajdu Ügyyéđi ltoda, 1053 Budapest, Vámházkt.8.I/3.

25' Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján7atok benyuithatók: magyat. Ajánlatok más nyelven nem
nyújthatóak be.

26. Az e|ső ajádat felbontásának időpontia és helye:
Hatándő: 2016' . ....,. 70.00 őn
HeIy: Hajdu Ügyvéđi ltoda. 1053 Budapest, Vámházktt.8'I/3,
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek x igen

'{ bontási eLjáńs a Kbt. 68. s (1)-(4) és (6) bekezdése alapjáĺtöĺténik.

27. Ajáilaĺ kotottség idő:uLnama Az aján7ai kötottség iđőtaftama az ajánLatok
számitott 60 nap.

28. Ajánlaĺ biztosíték Ajánlatkétő nemĄa eIő ajáĺiaĺbiztosíték ĺý1tását.

29. Egyéb kĹilönleges feltételek: nincs

30. A kozbeszerzés ismétlődő iellegére vonatkozó információk:
A közbeszerzés ismétlőđő jellegri: nem

31. Alvállalkozók isénvbe vétele:
A Kbt. 6ó. s (6) bekezdése a|apján ajánlatkérő eIőĄa,hogy az aján7attevő jelólje meg

a) a kozbeszetzésĺek azt a tészét (tészeit), amelynek teljesítéséhez az ajátiattevő
kíván igénybe venni'

benýjtzsátőt

b) az ezen részek tekintetében Ęénybe venni kivánt és az ajánlat benyujtásakor
aIvá|]a|kozőkat'

a|vá)lz|kozőt

máĺ ismett

i!
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Ljőn|ztkéń ekörben fe|hivja az ajánLattevők figyelĺnét a Kbt. 138. s (1)-(2)' (4)-(5) bekezdéseiben
foglra|talła.

32. Fllänvtót]ás e|ĺenđelése koĺábban nem szeĺeolő sazdasásL szereolő esetén:

Aján|ltban kotábban nem szeÍepLő gazdaság szereplő hiánypótlással töténő e|jfuásba bevonása
esetében újabb hĺáĺypőrJás elĺendelése: ajánLztkétő nem éI a Kbt. 71. s (6) bekezdésében foglaltakka|
teháttlj gazđaság1' szeteplő bevonása esetén elĺendel hiánypódást, amennyiben szükséges.

33. Aiánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg áĺ vagy költség esetében: -

34. Bármely tész eređménytelensége esetében valamennŕ tész eĺedménytelenségére vonatkozó
információ: nem televáns.

35. Minősített aiánlattevők néviegyzéke: A 321/2015. (x.30.) Korm. ĺenđelet 30. s (4) bekezđése
a|apján ljánlatkétő kijelend hogy a felhívás 18. és 19. pontjábaĺ meghatatozott alkalmassági
követelmények szrgoľubbak a minősített ajádznevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest.

36. Az eliátás a l(bt. 53. S (6) bekezdése alapián kediĺ megindításta'€en.
A beruházás fedezete a KEHOP-5.2.9 kódszámí:, páĺIyázat páIyázatos épiiłeteneľgetikai fe|hivás a

közép-magyarcrszági régió telepiiLlési önkoľmányzataí száĺĺ;iáĺz) keĺetéből keriil finanszítozásn. A
támogatás mértéke maximum az osszes elszámolható költség 700o/o-a. AjánLatkétő a Kbt. 53' $ (5) és

(6) bekezdése a|apján tĄékoztaga zz ajánlattevőket, hogy tamogatásra táĺynő bé'yt (pÁ|yäzatot) fog
benyujtania fenti kódszámi:, páiyánat ketetén beltil a tamogatas tekintetében.
A Kbt. 135. s (2) bekezdése a|apjáĺ ajáĺnlatkéń táĄékoztaĄa az ajáĺ7attevőket, hogy akozbeszerzésí
eljfuás eľedményeként megkótendó szetződés hatźůybalépése tekintetében a Támogatási szetződés
hatáIýalépését felfiiggesztő feltételként köti |ĺ a szeruőđésben.

37 . Eĺuľőpai Uniós ALapn vonatkoző tnfotmáciő KEHOP-5.2.9. kődszámí páIyázat

38. A dokumenúciő áwétele vagy elektonikus úton történő eléĺése az e|järásban vaIő tészvétel
feltétele: igen

A' kozbeszetzési dokumentumokat aján7atonként tegalább egy aján}attevőnek vagy az aján|atban

megnevezett alvállalkozőnak elektĺonikus úton el kell émie az aján7attéte|:'hatáĺđő lejártaĺg, ami az
emul ajánlarkérő áItzh megkiildé s ét j elenđ.

39. A dokumentáció és a kleýszitő iĺatok, vagy ismertető rendelkezésĺe bocsátasäval kapcsolatos
további információk:

AjánLatkérő az aján7attételi felhívást és a dokumentációt _ ingyenesen _ kiitdi meg az ajánlattéteke
felkért ajáĺIattev ő|nek.

40. T fugy alás lebonyolítás ának szabźiy ai: T átgy a|ásta nem keľiil s oľ.

41. Ewéb információk:

7.Az ajätůarkérő az ajáĺl7atok e\blĺáiász soráĺ a Kbt. 71. $-ban meghatatozottak szenĺtbiztosiĘa z
hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást.

2. A Kbt. 56. $ a|apián a gazđaság1' szeĺeplők L<rcgészítő tĄékoztatas iĺánti kéĺelmet nyujthatnak be. Á.

Kbt' 114. $ (6) bekezdése a|apjäĺ az aján7atkétő az ajánLattételt'h^táiđő Iejárta eIőtt ésszer.ő időben
köteles a hjegészítő tájékoztatast megadnĺ.
Kieýszítő tÁjékoztatas iĺánti kételmet a Hajdu Ügyvédi Itodához kell megkiilđen a 1/31,8 40 32 Íax
számtavagy pedig aznfo@jogt|ag'hu e-mail címĺe. /n Ü?z
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3. Az aján|atokzt lĺásban és záttan, az ajánlanét.eli felhívásban megadott címĺe közvetlentil vagy
postai úton kell benyujtani az ajánlattétellhatandőlejáľ:ĺźig 1 eredetilé|dányban, és 7, a papfu ilaiŁ
példánnyal mindenben megegyező elektĺonikus másolati pélđányban ico7ovo aa^rhoiđizan .paĺ
formátumban). Az ajáĺůatok ősszeá|lítasával és benyujrÁsáva|.kapcsolatos valamenný költség az
ajánlattevőt tetheli. Á postán feladott ajáliatokat az ajátilatkétő ciak akkoľ tekinti hatáddőn beliil
benyrijtottrrak,ha annak kéz,hezvéte|éte az ajánLattétehhatándőĘsor kerii{.
Az ajátůatkéń tajékoztaĄa az ajánLattevőt, hogy a papfu alapű és az elektronikus úton benýtott
pétdány kozötti ellentrnondás esetén apapfu alzpú,pé|dáĺyt tekinti lráĺyadőnak.

3. Az ajánlatoknak az alábbífoľmai követelményeknek kell megfelelĺrie:
a) Az ajánlat eredeti pé|dáĺyát sértilésmentesen nem bonthatóán , |apozhatőan össze ke17 ťűzĺú, vagy
be kell kötni;
b) Áz a!ánLat oldalszámozása eggye! kezdódjön és oldalanként növekedjen. Elegend ő a szövegetv^gy
s-zámokat vagy képet tartalmaző oldalakat számozti, az ixes oldalakat nem keř, de lehet. Á c-ímhpä
és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet szämozni.
c) Az ajánlatnak az e|ején taĺta|omjegyzéket kell tafia|maztia, mĄ a|apján az ď1ánlatban szeĺeplő
dokumentumokoldďszámalapjáĺmegla|álhatőak;
d) Áz ajánlaton lévő minden _ Ąántattevő vagy alvá|la|koző, v^{Y a kapacításait rendelkezéste
bocsátó szeÍ1rezet á|taL készített _ nyilatkozatot aIá ke\t ímia az ađott gzzđi]kodó szerve zetnéI erre
jogosult(ak)nak vagy oýn személynek, vagy szeméIyeknek akift) eĺie a jogosult személy(ek)tőt
írásos fe|hatalmazást kaptak.
e) Az ajádat minden o|yan o|daLát, amelyen _ az aján7atbeađása előtt módosítást hajtottakvégrc, zz
adott dokumentumot aláítő személynek vagy szeméIyeknek a módosításnáIiskézjeggyel kell 

"nĺtoĺ'A zfut csomagon az ,,Í.łaptafoľgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvođa ĺőszigetelése és
nyí|ászátő cseľéie'' - Felbontani tilos az aiánLattételi hatáľidő |ejátta előtt!'' megjelölést kell
feltüntetni.

4. A Kbt. ó6. s (6) bekezdése a|apján eIőĄa,hogy az Ąánlattevőjelölje meg
a) a közbeszetzésnek azt a részét (ľészeit), amelynek teljesítéséhez az ajál.l[attevő a|vá|lalkozőtkivän
igénybe venni,
b) zz ezen részek tekintetében igénybe venni |ĺvánt és az Ąáliat benyŕrjtás akot mát ismeft
atvá'tlz|kozőkat.

5. AjánLattevők a l(bt. 66. s (2) bekezdésében foglaltaktót kiilon íven szövegezett nyi^tkozatot
kötelesek ajánlatukhoz csatolĺni a dokumentáciőban megtaIá|ható formátumnák megielelően. '{benýtott aján7atnak a Kbt' 66. s (5) bekezdése z|apjáĺ felolvasólapot kell tatta\mazna, ameIy
tattalmazza az ajánlattevő nevét és székhelyét/|akőhelyét, valamint azokat a főbb számszetősíthet|
adatokat,amelyekazétéke1'ésiszempontalapjánéĺtékelésĺekerĹilnek.

6. Aján7attevő a l(bt. ó6. s (4) bekezdése alapján nlJ:latkozatot köteles ajánLatához csatolni anőI,hogy
a kis- és középvállalkozásoktól, fejlődésik tamogatasfuôI sző|ő 2004. éw )ooilV. torvény ."..ĺ'i
mikto-, kis- vagy kőzépválla|kozásnak minősiil-e.

7. Az ajáĺnlattevőnek az EánLatálban tételes átazottköltségvetést kell benyújtania, a dokumentacíőban
megllaatozonak szerint. Ajánlanevőnek a beátazott tételes költségvetést papíralapon, és
elektronikusan (*.xls-formátumba konvertálva) az ajánlathoz mellékelĺrie kell.

Felhívjuk az ajáĺl7attevő figyelmét, hogy az átazat]an tételes költségvetés tablázaton beliil tilos az
egyes sorokat ĺjsszevonni, valamint tjlos az egyes tétele|<hez tattozó mennyiségeket megváltoztatĺi,
vzgy Ż mennyiség egységét megváItoztatrri, kivéve, ha ezt ajáĺ.iatkérő a kiegészítő tájékoztatzs sońn
eIőĄa. Valamennyi költségvetési soĺt be kell áruzn.

\.\
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8. Á Kbt. 115. s (4) bekezdése a|apjánkizfuőIag azok a gazđaság1 szereplők tehetnek ajánlúot, akiket
az a1án7atkéń ajźn7attételĺe felkért. Az Ąán|attételÍe felkért gazdaság1 szereplők kózosen nem
tehetnek zjánLatot, .Pĺz ajánLattételĺe felhívott gezdaságs szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni
o\yan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatk&ő nem kiiLldött ajánlattéteL felhívást.

9. Forđítás: idegen nyelvű iĺat, dokumentum benýjtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal
együtt annak rrragyzÍ nyelvű Íotdítását is be kell nýjtađ. Á Kbt. 47. s (2) bekezdés alapján
ajánlarkérő a nem rflagyaÍ nyelv'en benýjtott dokumentumok tekintetében a dokumentum
ajäĺ|attevő általi felelős forđíťását is elfogadja. Á. forďťás tatta|máĺak helyességéétt zf aýLn]^ttevő

felelős.

70, Az ajáĺllatok munkanapokon 9:00_16.00 őn, pénteki munkarend esetében 9:00_13:00 őta, az
zjánlattétehhatáidőnapjáĺ9:00-10:00őtakozöttný jthatóak.

11. '\mennyibeÍl Lz Ajáłnlatkérő az osszegezésben a nyeÍtest követő legkedvezőbb ď1áriattevőt is
meghatátozza, aKbt.131. s (4) bekezdése esetén a nyeftest követő legkedvezőbb Á'jánlattevővel köt
szetződést.

72. Az Ajátnlzttevőnek és a< alkalrnasság iga(olásában résv! ueuő s<enlerytnek az a|ábbí cégokmányokat
ke|7 az ajádatához csatolni:
- az ajánlatot, illetve az lján7atban talá|hatő n7nlatkozatokat aIáfuő szeméIyek aláĺtási címpé|dányáĺak
köziegyző vagy pedig ügyvéd által elleniegyzett egyszení másolati pé|dáĺya, v^gy az a|áfuás

mntá1änak egy sz er6 más olata
- az ajánlatot a1aítő, de a cégkivonatban nem szeÍeplő kótelezettségvĺállalóft) esetében a cégegyzéxe
jogosult szeméLytőI szátmaző, az ajánLat a|áfuásfuavotatkoző (a meghatalmaző és a meghataLmazott
a|áirásátís tattaLmazó) fuásos meghatalmazás eteđeĺv^gy egyszeďl máso|aipéIdáĺnya.

73, Az ajánlattétel sotän a kiilönbözó devŁák fonĺta tőrténő átszámitásáná| az Ajánlattevőnek az

ajánLattéteh felhívás megktildésének napján érvényes Magyar Nemzeđ Bank áItaI meghatár,ozott
dev-lzaárfo\yamokat kell alkalmazrua' Az ajánlatban szereplő, nemÍnagy^ĺ fodntban (HUĐ megadott
összegek tekintetébeĺ az átszámitást taftalrmaző tatot közvetleniil a kétdéses dokumentum mögé
kell csatolĺri. Bátmely okfuat, igazolás, ĺ,Jilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság
megźi7apításához sziikséges soĺok (adatok, információk) vonatkozásában szfüséges az átszámitást
tartaLmaz ő iĺato t b ecs ato]ĺri.

74. Az Ajánlattevő ajánlatában elktilönített módon elhelyezett üzleti titkot taftaImazó iĺatok
nyilvánosságrahozatalátme5ilthatja a Kbt. 44. $ (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

15. A tďjes ajźĺnlať. felhívásban és dokumentacíőban valamennyi őtában megađott hatáĺľidőközép-
európai helyi iđő szeĺnt éľtendő (cEĐ.

16. }ĺjárnatkérő a Kbt. 138. s (1) bekezdése a|apjáĺ tĄékoztaĄa az ajánlattevőket, hogy a szerződést z
kozbeszetzési eljárás a|apján nyeÍtes aján|attevőként szerződő félnek kell teljesítene. Az a|vál7alkozőí
teljesítés összesített atánya nem haladhaĘa meg a nyetres ajánlattevő (ajádattevők) szját teljesítésének
atáĺyát. 'Ą teljesítésben tészt vevő akállalkoző nem vehet rgénybe saját teljesítésének 50o/o-át

meghaladó métékben további közteműködőt.

17. A 322/2015. (x.30.) Korm. ĺendelet 2ó. $ alapjáĺ az aján7attevő köteles _ legkésőbb a
szetződéshatáIyba lęésének időpoĺýára _ építési-szerelési felelősségbŁtosítást kötni vagy a meglévő
felelősségbjztosítasát kiteľjeszteni, amelynek éĺtéke eléľi az 5 millió Ft/év és 2 millió
foint/káresemény éĺtéket, továbbá a ÍryeÍtes Ąánlattevő köteles a felelósségbatosítast a teljesítési
hatádlđőlď1áttát, illetve a tényleges tďjesítést követő 15 napig fenntafiaĺi.
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Az ď1ánLattevőknek a fentiek vĄ11ąI5"6,51az ajánJaĺ uJiatkozatbaĺ nyjlatkozniuk kell.

18. Az ajánLattevőként szetzőđő ÍéI a tďjesítéshez az alkzLmassátgának igazo|asábaĺ tészt
szervezeteket a Kbt. 65. s (9 bekezdésében foglďt esetekben és módon koteles igénybe venni.

19. Á Kbt. jelölés a|attaközbeszerzésekőI sző|ő2015. évi CXLII. töľvény értenđő. A felhívásban
ĺem szabáIyozottk&désekben a Kbt. az tányađő.

20, Ajánlĺrtk&ő tájékoztaqa Ąánlattevőket, hogy amennyiben a dokumentaciőban gyfutőn és/vagy
típusta való hivatkozás ta|a|hatő' ez csak a tatgy jellegének, minőségének egyértelmri meghatfuozá,źz
étđekében történĘ ajánJattevő ajántatábaĺbármely más olyan eszköit/tetměĹ.t.".,"pe1te"thet, amely
az adott funkciónak megfelel, és a dokumeĺtaclőbaĺ megnevezettel egyenéÍtélcŕL azon mtlsza1,
paramétetek tekintetében, amelyeket ajánlatk&ő az adott t..-et vonatkozásában L
dokumentációban feltĹintetett. Ugyanakkoĺ az aýĺ:irark&ő e|őĄa, hogy a dokume ĺtaciőban
esetlegesen szeteplő valamennyi megadott gyártőtőI vagy típust őI valő Jít&ést kĹilön |apon (az
áruzat)zn költségvetés mellékleteként) is szerepeltetĺrie kelt iz ajánlatban, megađva mindä oĘ)n
jellemzőt (pl.: méretek, anyag, típus, elnevezés, a kapcsolódó dokumentáciá eEthető,ege sib.)
amellyel bŁ o ny ítanl twdj a zz egyenértékűs éget.

21. A szetződés tetj9sjtese soĺán létĺejovő szetzői iogĺ védelem a|á" eső alkotásoknak a végső
Kedvezményezett (aján7aľkérő) trrlajdonába kell kertiłnifü. Ajátntatkétő kiköti, hogy a teljesítés sořán
k9||tkező' szetzőíjogi védelem a|á eső alkotáson a Kedvezm,éĺyezett (ajádarkérő\ teĺĹileti korIátozás
nélkiili, hatÁtozatlan ídejű,, |ĺzárólagos és harmadik személyneĹ átadhatő fe|hasznáIási' jogot szeÍez,
továbbá jogot szetez az akotás (terv) átdolgo zásán is.

22. AjánLattevőnek aMagyat,I(eteskedelmi és Ipaľkamaĺa áIta|kiadott igazolássaIkell igazolĺria,hogy
a vál]a|koző kivitelezői tevékenységte jogosultak névjegyzéke a vái]atkoző kivitelezőte vonatkozőaĺ
tattalmazza a vá|fa\t tevékenység et, ezáItaI az épitőípai kivitelezési tevékenységt őI szóLő 1g1 / 2OOg .(x. 15.) Korm. ľendelet 12' s (1) bekezdés a) pontja a|apján építőipan kiviteIezési tevékenységet
vá|Lathat.

23. .Lz ajánlzttevőnek az ď1án|atához tájékoztatő jellegli kiviteli ütemtervet (otganlzáciős tervet) kell
csatolnia, majd e|jáńs eređményeképpen megkötcitt szetződés hatáIýa lépéšét követő 10 napon
beltil aktualizált ůtemtervet kell benyijtann. A kiviteli ütemteĺvben figyelembe kell ,.n,i. 

^,lntézmény műkodési ĺendjét, folyamatos napi üzemszerű' műkődését is. Á.fentieken túl a nyertes
ajánlattevőnęk a szetződés hatáIyba lépését követő 5 munkanapon beliil otgaruzáciős tervet kell
benyujtania, amelyben figyelemmeI van az lntézmény mfüödési ..''d;é'..

24. Ajánlatk&ő tájékoztaýa az ajánlattevőket, hogy hĄszíni bejárást tart, ame|ynek időpontja és
helyszíne:

Felhívás és dokumentáció kikĹildésének napja: 2076.
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1,.1

ÁrrłrÁNos nÉsz

ÁrrĺrÁNos TUDNrvĺ,rór

,Ą Budapest Fővátos VIII. keĺĹiletJőzsetvfuosi onkormányzat (továbbiakban Ajánlatkétő)
a,,Naptafoĺgó Egyesített ovoda Csodasziget tagóvoda hőszĘetelése és ný|ászátő
csetéie,, tárg5nź kögbes19Ęsi elfánźsban cryiton kór E.,źnlatokat.

Jelen Dokumentaciő nem mindenben ismétli me1 
^z 

AjánLattéteh Felhívásban foglaltakat,
a Dokumentáciő az Ajádattétell Felhívással együtt kezelendő.

Az ajánlanevő ajánlatának benýtásával teljes egészében e|fogađja a kőzbeszezésekĺől
szőIő 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbĺ) előfuásat szednt ezert
közbeszerzési e\jáńshoz elkészített AjánLattéte|l Felhívás és a Dokumentaciő (a
továbbiakban együt* ajánlattéte|l dokumentáció) összes feltételét az ajátl7zttéteL
|<tzátő|zgosa|apjálil,.

Az építésĺ beraházásnak teljesen meg kell felelĺrie az ajánlattételi đokumentaciőban
megad o tt m(lszaki előírás oknak.

Az ajánlattevő kotelessége, hogy gondosan megvizsgáIja és betattsa az ajánLattéte|l
đokumentáciőbaĺ megađott összes utasítást, fotmaikcivetelményt, kikötést és előfuást. Az
aján7attevőkockázata és az ajánJat éľvénytelenítését vonja maga utÁĺ:

l ha elmulasztja az e|őfut információk és dokumentumok benyúitását a |<t6zött
hatáĺidőkĺe,vz{Y

. ha oIyan aján7atot nyíjt be, amely formai vagy tattz|mi szempontból nem felel
me9 az aján7attéte|l dokumentációban megađott minden kóvetelménynek.

Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az Aján7atának elkészítésével és benyújtásával
kapcsolatban felmeriiłő költséget. Az AjánLatkéĺő semmilyen esetben sem tehető felelőssé
ezen költségek felmedilésééĺt, fiiggetlentil 

^z ajánlattéteh e|1áúĺs Iefo|yásátő| vagy
kimenetelétől.

Az Aján|attevőnek az ajánLattéteľ dokumentaciőban közölt lnfotmácíőkat bŁalmas
dokumentumként kell kezelĺriük, amelyĺől haľmađik félnek semmiféle tészletet ki nem
szo|gá|tathatrrak, kivéve ha ezen harmadik Íél készít és nyújt be ajánlatot az Ajálůattevő
számán a szo|gáItatási fe|adat egy részéte vonatkozőan, valamint a Kbt. áItal szfüséges és
megengedett békéltetési és jogorvoslad eljátásokban vaIô fe|használásukat.

Sem a Dokumentációt, sem annaktészeit,vagy másolatait nem lehet másĺa fe|haszná|li,
mjĺĺt az abban leíľt építési feladatok cé\fua.

Az építési feladatok leíĺása
A beszetzésre vonatkoző tész|etes információkat a m(lrszaki dokumentáciő, az átazatfan
költségvetés, a dokumentaciő és a szetződéstervezet tatta,Imazza.

Kiizös aiín|attétetz

A Kbt. 115. s (4) bekezdése alapján hzfuőLag azok a gazdaság1 szereplők tehetnek
aján|atot, akiket Ajánlatk&ő az ajánlattételĺe felkért. Az ajáriattételĺe felkért gazdaság1
szeĺeplők kĺizösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételÍe felhívott gazdaság1' szeĺeplő
jogosult közösen aján7atot tenni olyan gazdaság1 szeľeplővel, amelynek az ajánlatkérő nem
kiildött ajánlattétell' felhívás t.

I(özös ajánLattétel esetén a Kbt. 73.s (1) bekezdésének e) pontja a|apján éľvénytelen az
aián|at - amennyiben a hiánypótlást kiivetően sem . csatolták a közös ĄánLanevők

1.2

1.3

2.

3.
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4.

ahta| cégszeríleĺ a|airt, közös ljánlanevőkte vonatkoző megźilapodást, amely megfelel
valamennyi aLá.ůbi követelménynek:

7. tatta\mazzz a közös ajáĺ.ianevőkközos fellépése fotmájának ismertetését;

2. taftalmazza az aján|at aLákása mőđjának ismertetését;

3. tafiaLmazza a Kbt. 35. s (3) bekezdése szeľinti jogosult képviseló megielölését azza\
hogy a képviselő kor|ztozäs nélktil jogosult valamennyi közös aján7attevői tagot
képvrselĺu az ajaliatkéróvel szemben a ;elen közbeszerzé:sí eljátásban, ěs az aLthoz

kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti e\fuásokban az ajánlatkérő áItaI az

ajáĺ|attevő, illetve az ď1áĺ.iattevő áItaI az aján7atkéń fe|é megteendő, illetve megtehető
jognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben is kapcsolatot tartson az ajánlatkérővel;

4. tafia\mazza, hogy az ď1án7attevők milyen atánýan felelĺrek a kozbeszetzésí el1árás

etedményeként megkötenđő szetzőđés végrehajtásáétt,

5. tafta|mazza valamennyi közös ajánlattevő nyllatkozatat atőI, hogy egyetemleges

felelősséget vállalnak a közbeszetzési eljáńs eĺedményekéÍIt megköteĺđő szeruődés
szetződésszerri teljesítéséhez szfüséges munkák megvalősitÁsáétt;

6. az ajánlat benýjtasáĺak nzpján éĺvényes és hatályos, és hztáIya, teljesítése,

a|kaLmazhatősága vagy végtehĄthatősága nem fiigg felfiiggesztő QlatáIyba Iéptető),

illetve bontó feltételtőI.

HELYSZÍNI BEJÁRÁS, KoNzULTÁcró: helyszíni beiátásn
dokument áciőban meghatáto zottal<nak megfelelően keľiĹ{ s or.

KözBEszERz É sI D oKU M ENľÁcI ó

A KozBE szF,RzÉsI DoKUMENTÁCIó TARTALMA
Az Ajáĺdatkéĺési Dokumentácíő a kovetkező részekből á1laz ajänlaťtételi felhíváson tul:

Műszaki đokumentá ciő, ánzat)an költségvetés

Útmutató az ajáĺ.ianevőknek

Mellékletek NyilatkozatminLák

Szetződéstewezet

Az Ajánlattevő hzárőIagos kockázata, hogy gondosan megvtzsgőiják az Ajánlztkétési
Dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely az ajánlzĺ időszak alatt keľiilt
kibocsátásĺa, vaLamint, hogy megbizhatő információkat szeÍezzenek be minden olyan
köriiLtmény és kötelezettség vonatkozásában, rmeLy bármilyen módon is befoýso|haga az

A1ánlat természetét, mennyiségi je|lemzőitv^gy 
^z 

építési munka megvalősítasát abbaĺ az

esetben, ha az .ľĺján1at elfogadást nyer.

KIEGÉSzÍľŐ ľÁ1ÉKoZTATÁS
A gazdaság szetepkő, amely ajánlattételte felkérésre keĺti{t, az AjźnLattételi felhívással és az

Aiánlatkéľési Dokumentáciőval kapcsolatban kjegészítő tźĄékoztatást kéĺhet ̂
z

ajánLatkétőtő|, |<tzfuőlag itásbaĺ, zz Ajáriatok beadását (aján7attéteh hatÁndő Iejfutát)

megetőzően.

B.

5.

5.1

5.2

6.

6.1
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6.2

6.3

6.4.

6.5.

A váIaszok \<legészítő tÁjékoztatás fotná1ában legkésőbb az ajánlattétetl' hatáĺĺđő |qárta
előtt ésszerű' időben meghildésĺe keĺtilnek.
A kiegészítő tajékoztatást a gazdaság1 szeľeplő 

^zoÍ'ros 
feltételek mellett kapják meg

íĺísban, telefax vagy e-mail ,3gáĺ. A |ĺegészítő tájékoztatás kézbesítettnek minőstiLl , ha aż
aján7attevő akiegészítő tájékoztatást e-mail útján olvastav^gy telefax útján megkapta.
Az aján7attevő köteles az aján|atáhan ĺlJl7atkozni, hogy ajánLata elkészítése soĺán a
kikĺildött |ĺegészítő Ąékoztatast figyelembe vette. '{z a1ánlatk&ő által kibocsátott
|ĺegészítőtajékoztztásokazaján1attételidokumentácíőrészévéváInak.

AjáĺJatk&ő kén a gazdasá'g szeteplőt, hogy a kizfuő|ag telefax útján megkiildött,
|ĺegészítő tátjékoztatás iĺánti k&elmüket egyidejűteg legyenek szívesek eleklonikus
levélben is megkiildenl az ajánlattéteľ felhívásban meghatátolzotte-mail címte.

C. AZ AJÁNI.AToK osSZEÁrrÍľÁsÁNe,rTARTALMI ÉS FoRMAI
KoYETELnĺÉľĺyBr

7. Az AJÁNLAT BucszÍľÉsB
Az Aján|attevő kotelessége, hogy áttamimányozz^ az Ajáttlatkérési dokumentácíő va|amennyi
vtasítását, az űr|apokat, az összes feltételt és a m(lszaki előfuásokat. Ámennyib en az Ajáriattevő
nem adja meg az Aján|atkérési dokumentáciőban két összes információt, v^šY ha a benýtott
Aján|at nem felel meg az AjánLattéteh Felhívás és az Ajánlatkétési dokumentá.ŕ f.ltét"l"i,,,Ŕ, 

^,minden vonatkozásában az AjánLattevő koc|<azata és az Ajánlat érvénytelenségét vonia maga után.
8. Az AJÁNLAT I\rrELvE
Az Ajánlattevő által kidolgozott Ajáĺnat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumáva) és
minden, az Aján|atkérő és az Ajánlattevő között az aján|atkéĺéssel kapcsolatban folytatott
Ievelezés, illetve dokumentum nyelve Ż magyuÍ.

Fordítás: idęen nyelvű itat, dokumentum benyijtása esetén az ídegen nyelvű dokumentummal
együtt annak m^gyat nyelvű fordltását is be kell nyujtani. A Kbt. 47 s (2) bekezdés aIapján
ajánlatk&ő a nem magy^t. nyelven benýjtott dokumentumok tekintetében a dokumentum
ď1ánlattevő általi felelős fordltását is elfogadja. Á fordítás taĺtalmánakhĄességéétt az ď1ádattevő
felelős.

9. rÖĺE,ĺE;ző TARTALoMJEGYZÉK és az aiánlat ľészeként benýitandó
igazolások, nyilatkozatok iegyzéke

A l(bt. 57. s (1) bekezdés szerint igazo|ás és nyilatkozatminták jegyzéke:

oldalszám
Tartalotryegyzék

0elen pont szednt, oldalszámo|<kal e|hwa)
Felolvasólap (1. sz. nyilatkozatĺĺrint^) _ u Kbt. 66. $ (2) bekezdése aLapján

AjáĺoJaĺi nylLatkozat (2. sz. nyilatko zatninta)

I gaz olás ot ny ilatkozato k, dokumentumok

Á.jánlattételi felhívás és Ąánlattételi dokumentácíô A. (á|ta|ános rész) 3. poot
Közös ajánlattétel esetén a közös ajfuiattevők ielen közb eszerzésĺ e\járásn

\r
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tekintettel a|Áirt hatáIvo s mesállap o ďá s a.

Aiánlattevć| Ęazolźsai és nyilatkozatai a kizáĺó okok tekintetében

Ajánlattevőnl1iłatkozataQ/^-3/D.nyilatkozatĺrinta)
Az a1ánlattevő (közos a1ánlattétel esetén mlnden a1ánlattevő kiilön-kĺilön)
ĺyiatkozata, hogy nem tartozik a fe|hivásban előírt |<lzárő okokhatát\ya a|á

Az ajáĺdattevő nyilatkozztz továbbá, }r'ogy nem vesz igénybe a |<lzárő okok
hatáiya aLa tzrtoző akäl]alkozőt és alkalmasság Ęazolásábaĺ tészĺĺevő
szet'trezetet.
Az ajánLathoz csatolni kell aján7attevő ftözös ajánlattéteI esetén közös
aján|attevőknek kiilön-kiilön) a Kbt. ó6. s (4) bek. aLapján tett nyilatkozatátanőI,
hogy a krs- és kozépvállalkozásokt'ol, fejlódésük tamogatzsátőI szolő 2004. évt
)ooilV. törvény szednt mikÍo-' kis- vagy kozépvállalkozásnak minősiił-e.
(4. sz. nvilatko zatninta\
Nyilatkozatrninták felelős foľdításĺóI (5. sz. nyilatkozatrninta)

Az ajánlattevő nyilatkozatľ az ajánlattéte|l felhívás 41.14. pontja szerint az iłzlea
titok tekintetében ĺ6. sz. nvilatkozznĺjnta\

Aiánlattételi felhívás 4L.l2. poĺt
Az Ajádattevőnek, az alka|masságĘazolásábzn résztvevő szervezetnek az a|ábbi
cégokmányokat kell az zjánlatahoz csato|ĺri:
-a cégkivonat szerint kötelezettségvá|la|asru jogosult és zz ajánlatot, illieÚe az
ajátnlatbaĺ taIá]hatő nylarkozatokat a|áfuő személyek a|áfuási cimpéIdányánakvagy
a|áíráts mntájának egyszeďl másolata Q006. évi V. törvény 9. s (1) bekezdésének
megfelelően) VÁGY
- az aján7atot a|áíĺő, de a cégkivonatban nem SzeÍeplő kötelezettségvállalóft)
esetében a cégegyzéste jogosult személytőI származő, az ajáriat a|áíĺásán
vonatkoző (a meghata|maző és a meghata|mazott aLáitását is tarta|mazó) fuásos
meEhata1m az ás eredei p é|dánv a.

Aián|attételi felhívás 41.7. pont
Atazott költséeľetés
Kozb eszetzési dokume ĺtáciő 47'22. p ont

Ajánlattevőnek a Magyat Kereskedelmi és Ipatkamaĺa áLtaI kiadott Ęazo|ással
kell igazolnia, hogy a vá|7aJkoző kivitelezői tevékenységĺe jogosultak névjegyzéke
a vá|latkoző kivitelezőĺe vonatkozőaĺ tarta|mazza a vállalrt tevékenységet, eza)ta|
az építőĺpan liĺvĺtelezésr tevékenységfól szóIó 1'L)1' /2009. (lX. 15.) Korm. tendelet
12. s (1) bekezdés a) pontja alapján építőipai kivitelezési tevékenységetvá|7a]hat.

Kózbeszenési dokumeĺtaciő 47'23. poĺt

Az ajänlattevőĺek az aján7atahoz táĄékoztatő jellegri kiviteli ütemteĺvet
(otgaĺzacĺos tervet) kell csatolĺua, ma1d eljárás eredményekeppen megkotött
szerződés hatalyba lépését követő 10 napon beliił aktualjzzLt itemtefvet kell
benýjtania. Á. kiviteli ütemtervben figyelembe kell venni zz intézmény műköđési
tendjét, folyamatos napi üzemszetű működését is. Á fentieken tul a nyeÍtes
ajánLattevőnek a szerződés hatáLyba lépését követő 5 munkanapon beliiLl

organlzáciős tervet kell benyrijtania.

,Lę,



It.

10. ^ł;ÁNrłľI Án
7. Az AjátnatÁrat fodntban kell megadni, áfané1t<lú,,

2. Az árajfuiat készítésekor az ĄánLattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a
vonatkoző logszababyokat, valamint az tĺfláció mértékét a szetződés telies ídőtattamára
vonatkozőan.

ľoľľ vÁr-r ozATÚ (AĹTERNATÍ9 a.Jfuvr.łľ
Többváltoz at:ĺ zjár.Jat nem adható.

t2. Az AJÁNLAT FoRMÁJA És.łre'ÍnÁs,ł
12.1. A nyilatkozatrninták minden poĺýát ki kell tölteni, szfüség esetén pótlapokat is lehet

mellékelĺri. Ha egy formanyomtaŤrány nem vonatkozik az Ajántattevőre, a|skot az

'{jánlattételi dokumentáció kotelező taľtalomjegyzékében az o|da|szám helyén az alźŕlbi
szöveget ké{ük felttintetni: ,,Nem vonatkozik (ránk)''. A nyilatkozatrninta aLáftő1a felelős
azéfi,hogy az összes áL]ltás a valóságnak megfelel.

72.2' Az Ajźĺn1attevőnek 1 db papír a|apű, péLđányban és 1 db, z papfu a|zpű pé|dánnyal
mindenben megegyező elektonikus másolati példányban CD-n vagy más adzthotdozőn
kell benyuj ta rua ajánlatát.

Aiáĺilattevőnek a beárazott tételes költségvetést papíĺalapon, és elekttonikusan
(s".rkes"thető E*cel fot*át.'.ba) a" aiá''l.thoz m.llék.lnie k.ll.
Az ajánLatkéń táĄékozaqa 

^z 
ajánlattevőt, hogy a papít alapú és az elektronikus úton

benýjtott péIdáłny közötti ellentrnondás esetén a paplt aLapű, pé|dányt tekinti táĺyadônak.

73. Az AJÁNI.AToK LEZÁRÁSA És JELoLÉSE
13.1 Á nem elektonikusan benýtott Ájáĺüatokat zátt, sérĺilésmentes és séfiilésmentesen

megbonthatat)aĺ csomagolásban kell benyrijtani.

Az Ajár'1'at jő| Iezátt csomagolasät az ajánLanétel:' felhívásban meghatarczottaknak
megfelelően kell beryruj tani.

A csomagoláson fel kell tiintetni az ajánlattevő nevét és a közbeszetzés targyát,

13.2. Ha a csomagolást nem jelölik meg a feĺ*j előirásnak megfelelően, az Ajánlatkétő nem
vállal felelősséget a benyujtott Aján|at elkeveĺedéséét és idő előtti feIboĺtásáért. Az ilyen
okból idő előtt felbontott Ajánlatot érvénytelenné minősítik.

14. Áz AJÁNLAToK BEADÁSI I{ATÁRIDEJE És HBryB
Az A.1án|at áwéteIét írásos nyugta igazoIja, melyet az AjánLatkétő általkinevezett szemé|y fu a|á.

Az ajádatok beađási hatánđep a felhivásban keĺĹil meghatározásta.

D. Az AJÁNI.AToK FELBoNTÁSA

15. Az AJÁNLAToK FELBoNTÁSA Az AJÁNI.ATrcno lłrľĺr
15.1 Az Ajáĺnatkérő az Ajánlatokat az ajálllattéte|lhatándő Iejáttának időpontjában bontia fel

az Ajádattételi felhívásban megadott időpontbaÍ7' az ott megadott címen.

\'\
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Az aján7atok bontásánáI aKbt' ó8. s (3) bekezdésében meghatáÍozott személyek vehetnek
tészt.

15.2 Az Ajáĺnlatkérő aboĺtzs alkalmával a Kbt. 68.s (1) - (a) és (ó) bekezdései szerint jfu e|.

Nyilvánosságra hozza az AjánLattevő nevét, címét (székhelyét, lakóh.lyét), va|amjnt z
főbb, számszerűsíthető ađatokat, amelyek az értékeIési szempont a|apján &tékelésĺe
kertiLlnek.

16. AZAJÁNLAToKvIsSzAvoNÁSA
16.1' Az Ajánlattevő az ajádattéteh hatánđő IejáttáĘ módosíthatja Ajánlatát. Módosított

Ajánlat benýjtásakot a 73. pontban közölt felfuatot ki kell egeszíteni ,,Módosított
Alán]^ť, Íe|tatta|.

n. Az AJÁNLAToK ÉRTÉKELÉSE

Éttéketési szemponť A Kbt. 7ó. s (2) bekezdés c) pontja a|apján a lę|obb ár-étték aráĺy
étékelésiszempontotz|kaLmazzaazalabbíakszerint:

Az éttékelési pontszám alsó és fe|sőhatáta: 1-10 pont.

7. blĺá|ai szernpont: Az ajánlaĺ ár értékelési szempont esetében az ajánlatev.őnek forintban
kell megadnia a szetződés teljesítésére vonatkoző ajánlaĺ áńt.

E,zen értékelési szempont esetében a megĄánlźtsokat ajánlatkérő a Kőzbeszerzésj Hatőság 2012,
évl 61. számäban megselent űnnutatő III.A1. ba) pont szennt aIakiqa pontszámo|d<á,. Ebben az
esetben a legalacsonyabb éték legkeđvezőbb (ezen ajánlat kapja a maxlmá|ls pontszámot (10
pont), a többi ajźnlat tłrtłlľrni eleméte peďg a legkedvezőbb tattalmi elemhez viszonyiwa
fordítottan atányosaĺ számo|jaki a poĺtszámokat az alábbí képlet szeľint:

A r"*i"oo/Á ü",gált * (10-1) + 1.

,Ą fentiek szerinti poĺtszámot az zjánlatkétő megszotozzl a sulyszámma| és azt kettő
tizedes j egyre kerekíti.

A 2. bítáůaÍi szemponť a jőtÁ|lás: Az Ajánlanevő min. 36hónap és max. 60 hónap jőtállásn tehet
aján7atot. Á 36 hónap jőtáilást el nem étő vállaLást tattaImaző ajánlatok érvénytelenek. ,Ą 60 hónap
feletti jőtá|7ásvá|IalÁst tarta|maző aján7at nem érvénytelen, azonb an azokat ajźn1atkérő egyöntetűen
60 hónapként értékeli. A jőtálJás méĺtékét hónapokban, egész számokban kell megađni.

A legmagasabb mértéW jőtá||ást taĺtaLmaző ajánLatkapja a maximális 10 pontot, a tobbi ĄánLat
poĺtszáma ehhez ilszonýwa egyenes arányosítas módszerével kap pontszámot zz a|ábbiak
szerint:

,Ę

Ertékelési szempont Súlvszám
Aiáilzrnár 6ettő HUF) 50

JőtźiLásí íđőtafiam (36-60 hónap közott,
hónapokban)

25

Késeđelmi kötbét napi méĺtéke (min. 0,5
o/o/ĺap, max.: 2 o/o)

25

A n^u'./Ä 1ęiobb + (10-1) + 1.



A fentiek szeĺinti pontszámot az ajáĺllatkétő megszotozz^ 
^ 

sulyszámmal, és azt kettő
tizedesj egyľe ketekíti.

A 3. bíÍáI^tlszempont: Késedelmi kötbéľ napi météke: 'Ąjánlattevő min. O,5 oh / ,^p és max. 2
o/, f nap késeđelmi kotbéĺĺe tehet aján7atot. Ä 0,5 o/o napi kötbért el nem étő vá|lalási tartalmaző
ajánlatok érvénytelenek. Á 2 o/o fe\etikötbéĺvállalást tatta\ĺnaző aján|atnem érvényteten, azonbaĺ
azokat ajánlarkéń egyöntetűen 2 o/o \<ént órtólĺcli. ĺ\ kćscdclmi kötbéľ rrrértékél lcgfeljcbb két
tizedesjegyig kell és lehet megadni.
Á legmagasabb m&tékű kötbéĺvállalást tattz\maző ajánlatkapja a maximális 10 pontoą a többi
ajánlat poĺtszäma ehhez viszoĺýwa egyenes arányosítas módszerévet kap pontszámot a
következők szerint:

A,i,,sźnt/A legiobb * (10-1) + 1.

A fentiek szeĺinti pofltszárnot az ajánJarkétő me1szotozza 
^ 

sulyszámma| és azt kettő
tizedesjegyre kerekíti.

Az eIjátás nyeÍtese az, aki az éttéke|ési szempont a|apjáĺ a lęjobb fu-érték aráĺý érvényes
aýnlatot tette (egtöbb pontszámot szerczte).

18. A9ZEPZ'pĐÉSMEGKoTÉSE
Az ajánlatkérő a szetződést a I(bt. 131. $ (6) bekezdése alapján az ajánLattételi kotöttség iđőponĘa
alatt köteles megkötni az fuásbe|l' összegezésben megjelölt nyeÍtes ajádattevővel.
Ajánlztkérő a I(bt. 131. s (9) bekezdése alapján csak akkot mentesii.l akozbeszetzési szetződés
megkotésének kotelezettsége aIő|,valamtnt a nyertes Ąádanevő a Kbt' 131. s (5) bekezdésében
meghatátozott időtartam a|att akkot mentestil szerződéskötési kötelezettsége a|őI (szabadul az
ajánlaĺ kötöttségétőI), ha az ajánlatok eirbíĺáiásfuőI sző|ő íĺásbe]i cisszegezés megkiildését
követően beállott, ellenőzési körén kíviil eső és áIta1a előte nem |arjrlatő körti{mény miatt a
szerzőđéstőI v^Iő elĄll^snak vagy felmondásnak lenne helye.

L9. KAPCSoLATTARTÁS
Az ajánlai nylztkozztban kapcsolatt^Ítíként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlzttevők,
illetőleg közös ajánlattéte| esetén a Kbt' 35. s (3) bekezdése a|apjáĺ az ajánLaĺ ĺytLarkozztban
megjelölt jogosult képviselő tájékoztatása joghatíiyos közlésnek minősiilnek. Az ehjáĺrás bármely
szakaszában a kapcsolattattőnáI męjelölt Íaxszámta kiildött bármilyen üzenet, dokumentum a
sikeres elkiildés y1552ąigazolásának pilLanatábaĺ az aján|attevő, illetőleg közös ajántattéte| esetén a
megjelolt jogosult képviseló tészére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

A kapcsolattaľtó személyében, illetőleg adata1ban bekövetkező váItozást iĺásban kell az
Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajádatk&ő a |<lzárő|ag a nJn]atkozat etedeti péIdÁnyának
kézhezvételét követően köteles a kapcsolattatő szemé|yében, illetőlę adataiban bekövetkező
v á|to zást fi gyelemb e venni.

Az ajáĺlJatkérő tészére az egész eljárás folyamán megkĹildésĺe keľtilő valamennyi dokumentumot
|<tzárő|ag postai úton vagy személyesen kelI eljuttatni' kivéve, ha az ajáłtiattételi felhívás vagy a
kózbeszetzési đokumentáciő eltéĺően tendelkezik és a fax vagy e-mail' űýán vaIő megktildést is
elfogađja. Az eLjátás báĺĺnĄ szakaszában az ajánLztkérő részére ktiLldött bármilyen ůzenet,
dokumentum csak akkot tekinthető az ajánJatkérő Ŕszéte joghatáIyosan kézbesítettĺrek, ha postai
úton megkiildött vagy személyesen átadott dokumentumok eľedeĺ pé|dányát az ajánLatkérő
kézhezk"pj".

ĹŁCo
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'Pĺz eIjfuás bármely szakaszíbaĺ az ajánLatkétő részére az eIőtt módon megktildött bármilyen
üzenet, đokumentum tłtta|mátaz aján|arkérő csak akkot veszi figyelembe, ha a dokumentum:

_ zz ajän7attevő kapcs olattanőjának; vagy

- az ajánlattevő cégegyzéste jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy

- közös ajánLattétel esetén a jogosult képviselőnek képviselőjének;vagy

- az e|őbbi háĺom bekezđésben említettek bármelýe áLtzI cégszerűen meghatalmazott
személy aláíńsáva| keri.ilnek meghildésĺ e zz ajánlarkérő részére.

20. Az ajánlatkétő ezĹlton adja meg a Kbt. 73. s (5) bekezdés szednti szewezetek nevét és
eléĺhetőségét:

rĺ,ilami Népegészségiigyi és Tisztioľvos i Szolgálat (ÁNT Sz)
Székhely: 1097 Budapest, Albeľt FIőnáĺu.2-6.
Levelezési cím 7437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +3ó-1-476-7100
Fax: -|36-1-476-1390

Honlap: www.antsz.hu

Munkavállalók védetme tekintetében az 55/2014. (xII.31.) NGM tendeletéľtelmében a
foglalkoztatás poliđkáért felelős miniszter á|tal vezetett minisztéľium

Magyat Bänyászati és Ftildtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u'77-23.
Tel.: +36-1-473-0503
Fax: ł36-1-332-8155
Honlap: www.mbfh.hu
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Aiánlattevő neve:
Ai ánlattevő szélĺĺhelve:
Nvílvántaľtó céebíľóság neve:
Ai ánlattevő céď epvz éks záĺmia:.

BelÍtilđi aďőszáĺnaz
Péfizfotsa|miie|zőszánl,,
Képviselő neve:

1 . sz.ITIYILATKO ZATMINTA

FELoLvAsor'łp

AiĄnlattevő ađatai|:

Álulírott '.., mint a ...'. (Ajánlattevő
megnevezése) (Ajźĺnlattevő székhelye),
(Ajáĺnlattevőt n]ĺJváĺtzrtő cégbfuőság neve), (Ljänlattevő
cégegyzékszáma) nevében kötelezettségvál|aláĺsra jogosult (tisztség megjelölése)
nyilatkozom, hogy a Budapest Főváros VIII. kertilet |őzsefvátosi onkormáĺyzat, mint
Ajánlatkérő ĺtta\ ,,Napĺafoľgó Egyesített óvoda Csodasłiget Tagóvoda hőszigetelése és
nyilászátő cseľéie,,tátgýkozbeszetzésie|jfuástekintetében azaLátbbíajánlatottesszük:

Iĺz aián|at számszeflisíthető aďataiz

(Cégszeľri a|áfuás a kotelezett ségvá|IalÁsra
jogosult/jogosultak, vagy a|áfuás a

meghataLmazottf meghata|mazottakńszérő|)

t Közös aián|aĺtéte| esetén a táb|ázatotvalamennyi közös aiánlattevónek ki keü töltenie, atáb|azat szabadon bővíthetó.
2 Azt r pénzforgalmi ielzőszämot kell feltüntetni, melyet az ajáĺIanevő az e|já.ĺással kapcsolatosan használni kíván. Amennyiben a
megkötendó szeĺződésben ettől eltéró baĺkszáĺn]át |<lváĺ az ĄáĺIattevő feltíintetni, úgy ezt kéĺiük kiiLlön is feltintetni.
: Lehetóség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adiaĺak meg! Áz Ąánlattevő felelóssége olyan kapcsolattaĺási adatokat
megadni, amelyen fogadni tudja az ajźnlatkéĺő által megküldött infoĺmációkat.

Keltezés @.1y.é8' év, hónap, nap)
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2. SZ. NrIIÁTKO Z,\TMINTÁ

Aiá.m|aa,nyi|atkozat

,,Irlapĺafoĺgó Egyesített óvoda Csođasziget tagóvoda hőszigetelése és nýlászátő cseréie''

..Ąlulírott mint a (Ajáĺůattevő
megnevezése) (Ájántattevő székhelye),
(AjánJattevőt ĺ:Jivántattő cégbfuőság neve),(.Ą'aÍrramevot nyilvanfaÍto cegblÍosag neve), (A.1ánLattevő
cég;1egyzékszáma) nevében kötelezettségválla|ásra jogosult (tisztség megjelölése) a
Budapest Fővátos VIII. keriiletJőzsefvárosi onkormáĺyzat, mint Ájánlatkérő áIta|,,Napraforgó
Egyesített óvoda Csodasziget Tagóvod a hőszigetelése és ĺý|ászátő cseréie; tát1y:i
kozbeszetzési eliáľás tekintetében

az ^lábbi nyilatkozatot tesszíik:

A Kbt. 66. s (1) és (2) bekezdése a|apján nyilatkozunk, hogy megvŁsgáltuk és fenntartás vagy
kor|átozás nélktił etfogadjuk a fent hivatkozott közbeszezési el1árás kozbeszeĺzési
dokumentáciőjánakfeltételeit.

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tetttink ajánlatunkban, ami ellentétben vaĺ| az
ajánlattéteh đokumentácíőva|vagy azokbármely feltételével, akkot az ajáĺiauĺ.kérvénytelen.
Eltekintiink saját szeĺződéses feltételeink a|ka|mazásátő|, és elfogadjuk az ajánlattéteh
dokumentációban Iév ő szetződést a szeĺződéskotés alapj ául.

Nyilatkozunk, hogy akétt ellenszolgáltatást az 1. számú' nyilatkozatrninta taftalmazza.
Az ajánlat benýjtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyeÍtes ajánlattevőnek nyilvánítanak
benniinket, akkoĺ a szetzőđést megkotjük és a szeuődést teljesítjük az ajánlattéteh
dokumentá ciób an, az aj án7atunkban le fektetettek s z ednt.

Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közös ĄánJatot tevők személye nem
váItozhat sem a kőzbeszetzési eljfuás, sem az annak a|apján megkötött szetződés teljesítése
során. Ánnak is tudatában vagyunk, hogy a kozös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a
kőzbeszetzési eLjáńs, mlnd az annak eredményeként megkótótt szetződés teljesítése soĺán'
Tudomásul vesszfü, hogy amennyiben mint nyeľtes aján7attevők szerződést kötĹink, kötelesek
vagyunk azokat a szakéttőket a szetződés teljesítése soĺán ĺendelkezésĺe bocsátani, akjket jelen
ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel ana, hogy ez a kötelezettségĹink szeĺződéskötési
feltételnek minősi.il.

'Ą Kbt. 66. s (6) bekezdés z) ponĘa a|apjáĺ nyilatkozunk, hogy a szerzőđés teljesítéséhez a
következ ő alv á|]a|ko z őkat ve s s zük igényb e :

3.

4.

5.

6.

7.

Nyilatkozom, hogy a Kbt. 138.
hogy az alválla|kozői teljesítés

$ (1) és (5) bekezđésével kapcsolatban tuđomásom van aĺľő|,
összesített atáĺya nem haladhaga meg az zján7attevő saját

\, \

t\



9.

teljesítésének arányát és hogy a teljesítésben tésztvevő a\vát]alkozó nem vehet igenybe saját

teljesítésének S}o/o-átt meghalađó méĺtékben további közreműködőt.

A Kbt. 66. s (ó) bekezdés b) pontia aLapjáĺ nyilatkozunk, hogy a 9. pontban męjelöIt tészek
tekintetében az igéĺybe venni kívánt és az ajátiat benyujuísakoĺ ismert alváila|kozők a

következők:

10. Nyilatkozunk a Kbt. ó5. s O bekezdése alapján' hogy az e|őít a|kalmassági
kiivetelményeknek a következő szeryezet(ek) vagy személyek kapacitásáĺa
támaszkodva felelek meg:

Kapacitást ľenđelkezésľe
bocsátó szefiI ezet / személy

megÍrevezése, széLĺhelye
(lakóhelye)

Iĺzon alkalmas s ági feltétel megi eliilése, amelynek
igazollásálbalfl 

^z 
aián|attev ő ezefl szefił ezet etőÍottásafu a

támaszkodik, a felhívás vonatkozó pontiának
megielölésével

1 1 . Nyilatkozunk, hogy az ajánlatunkh oz az ajánlatbenyí:jtását követő 30 napĘ kötve vagyunk.

72, Ezűtoĺ nyilatkozunk, hogy átlárhatő szervezetnek minősiilĹink z 2077. évi CxCu. törvény 3. $

(1) bekezdés 1. pontja alapján. Nyilatkozunk továbbá, hogy nyeĺtességiink esetén köteles vagyok
bejelenteni, amennyibeĺmát nem minősiĺlök átláthatő szewezetrrek a szerződéshatalya a|att'

13. Nyilatkozom, hogy a szerződéskötés időpontjfua _ épitési-szerelési felelősségbŁtosítást fogok
kötĺri vagy a megLévő felelősségbiztosítását kiteĺjeszteni, amelynek éľtéke elén az 5 M Ft/év és 2

M Ft/kátesemény értéket, továbbá' nyettességem esetén köteles vagyok a felelősségbjztosítást a

teljesítési hatádidőlejáttat, illetve a tényleges teljesítést követó 15 napĘ Íeĺntafiatlj' a megkötött
vagy kiterjesztett felelősségbiztosítás másolati péIđányát a Megrendelőnek szeĺződés hatáIyba
lépésének napjáta átadom.

1'4. Ezítoĺ nyilatkozom, hogy a felhívásban meghatanozott teljesítési és jőtźiláni bŁtosítékot a
felhívásban és a szetződésben meghatarozott időpontban ĺendelkezéste bocsátom.

75. Ezíton nyilatkozom, hogy a felhĺvásban meghztát'ozott alkalmassági követelményeknek
megfelelek és a Kbt. ó9. s (4) bekezdésének a|ka|mazása esetén, az ajádatkétő felhivására az

alkalmassági követelmények ĘazoIásta a dokumentacíő szerinti nyl7atkozatokat és ĺgazo|asokat
benýjtom.

Keltezés (helység év, hónap, nap)

(C égszerű alĄfuás a köteIezettségv áilal'ásta
j ogosult/ jogosultak, vagy a|áirás a

meghatalmazottf meghata|mzzottakńszétőI)

megegyzés: Közös ajáĺnJattétel esetén valamennyi ajár.iattevő köteles ezt a ĺý7atkoz^tot megtenni.



3 / A. sZ. NIYILATKoZÁTMINT,{

Nyilatkozat a Kbt. 62. s (1) a.i),l-p) és.62. $ (2) pontia szeľinti kizátő okoktólar\ltllíĺott mint a (Aján|attevőrnegnevezése) (Ajáriattevő székhĄe),
(Ajánlattevőt nl]ilvántattő cégbirőság neve), (Ajánlattevő
cégegyzékszáma) ne-1e!en kötelezettségváLla|ásta iogosult (tisztség meg;elabse) a
Budapest Fővátos VIII' kertilet!őzseÍváľosi onkormányzat. mint Ájánla*e,a arul -1aptafoígóEgyesített óvoda Csodasziget Tagóvoda hőszigéteŕse és ĺýtászátő cseľéie,, tfugý
kőzbeszerzési e\árás tekintetében a következő nyllatkozłtot teszem:

Nem állnak fenn veltink szemben akozbeszetzésekĺől szőLő 2075. évi cxI,III. törvény 62. s (1)-(2)
bekezdésében meghatá Íozottkövetkező kizátó okok:

62.S
(!) ĺ" e|jáńsban nem lehet aján7attevő, ĺészvételĺe jelentkező, z|vá|]alkoző, és nem vehet részt
alkalmasság Ęazo|ásában olyan gazdaság1 szeĺeplő, aki
a) az a|ábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkóvetése az elmult öt
évben jogetős bíľósági ítéletben megá|LapítáSt nyeft, amĘ a büntetett előZIethez f6ződő hátĺáĺyok
alól nem mentestilt:
aa) aBintető Töľvénykonywĺől szőIő 7978. évi tV. törvény (a továbbiakban: 7978. évi IV. töwény),
illetve a Büntetó TörvénykónyvrőL szőIő 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) ,".,i'ł
b(lĺszerłezetben ĺészvétel, ideéĺtve a bűncselekmény b(tnszewezetben töĺténő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befoýással üzétkedés, befolyás vását|ása,
vesztegetés nemzetközí kapcsolatokban, befoly ás vásár|ása nemzetközi
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, i]Ietve a Btk. )o(WI. fď1ezetébeĺ meghztatozott
korupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti
hűtlen kezelés vagy hznyagkezelés;
ac) az 7978, évi fV. törvény szerinti költségvetési csalás, euĺópai közösségek pénzugyĺ &dekeinek
megséĺtése, illetve a Btk. szeĺinti költségvetési csalás;
ad) az 7978. évi fV. töĺvény, illetve a Btk. szeľinti tefÍoÍ cselekmény, valanlint e|lhez kapcsolódó
felbujtás, bűnsegely vagy kísérlet;
ae) az 1978. év fV. toľvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti tetorizmus
frnanszíĺozása;
aĄ az 1978. év1 [V. törvény, illetve a Btk. szerinti embeĺketeskedelem, vďamint a Btk. szednđ
kényszermunka;
a$ az 7978. évi rV. törvény, illetve a Btk. szerinti veĺsenyt koflátoző megállapodás közbeszeruési és
koncessziós eliáĺásban;
ah) a gazdaság szereplő személyes joga szennti, az a)-g) pontokban felsoro|takhoz hasonló
bűncselekmény;
b)"gy évnél régebben Iejárt adő , vámfizetési vagy táĺsadalombŁtosítási jáľulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha taftozását és az esetleges kamatot és
bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyijtasának időpontjáig megfizette vagy ezek
ĺĺaegfrz etés érc halasztÁst kap o tt;
.) végelszámo|ás a|att á|1, vonatkozásában csőđeljárás elĺendeléséről sző|ő bírósági végzést
közzétęnek, az e|Lene indított felszámolasí e|jáńst jogeĺősen elĺendelték, vagy ha a gazdaság1
szetep|ő személyes joga szerinti hasonló ehjáĺás van folyamatban, vagy akj személyes 1og" sz.tiĺlt
hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfiiggesztette vagy akinek tevékenységét felfügges ztették;

\''\

a Az aiánlattevćj, köziis a|ánlattétel esetén a kłizłis ajánlattevők kĺilön-kiilön teszik meg a nyilatkozatot!
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e) gazdasőĺg1, illetve szakmal tevékenységével kapcso|atbzn bűncselekmény elkövetése az elmult
háĺom éven beltil jogerős btrőságtítéletben megá|lapítást nyeft;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben a|ka|mazható biintetőjogi intézkedésekĺől szőLő 2007. évĺ
CIV. törvény 5. s (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eLjfuásban ĺeleváns
módon c) vagy g) pontja a|apján abírőságjogetős ítéletében korIátoztz, az eĺĺItzs ideje alatt, vagy ha
az ajánIattevő tevékenys égét más btősághasonló okból és módon jogeĺősen korlátozta;
g) közbeszetzési e|járásokbaĺ valő részvéte\tőI a 165.$ Q) bekezdé,s f) pontja alapján jogeĺősen
eltiltásľa kerĹilt, a Közbeszetzési Döntőbizottság vagy _ a Kozbeszerzésí Döntőbizottság
hatarczatanak feltiłvżsgátatÄ esetén - abítőságáitaljogetősen megállapítottíđőtartamvégéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszeĺzési e|jáńsban hamis ađatot szolgáItztott vĺgy
hamis ĺl1;latkozatot tett, ezétt az ehjäńsbőI |<lzánák, és a |<lzárás tekintetében jogoĺvoslafua nem
keriilt sot, az érintett közbeszerzési eIjáĺás |ezánilásátőI számitott.hfuom évĘ;
1) az ađott e|játásban előírt adatszoIýLtztzsi kótelezettség teljesítése soĺán a va|őságnak nem
megfelelő adatot szo|galtat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartztmaző
n1l7atkozatot tesz' vagy a kőzbeszetzési eljáľásban e|őzetes ĘazoIáskéĺt benyúitott ĺyiatkozata
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a |izátő okokat vagy 

^ 
82. s (5) bekezdése szerinti

kľitédumokat éľintő ĘazoIási kotelezettségének (a továbbiakban együtĺ hamis n1llatkozat),
amennyiben
ia) a hamis ađatvagy nyl'Latkozat éľdemben befolyásolja az ajánLatkérőnek a|ĺzárásn, az a|kaLmasság
fenĺa]Lására, az ajánlzt műszaki leításnak való megfelelőségéte v^gy 

^z 
ajánlatok éĺtékeléséĺe

vonatkoző döntését' és
íb) a gazdaság1 szercp|ő száĺđékosan szoLgaltatott hamis ađatotva;gy tett hamis n,Jl7atkozatot,vagy az
adottheIyzetberL 

^Ital'abaĺ 
el.várhatő gondosság mellett egyéĺtelműen fel kellett volna ismemie, hogy

zz áIta|a szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nylLatkozata a rendelkezésére á1Iő igazo|ások
tatta|mának nem felel meg;
j) esetében az ajánLatkérő bizonýtani tudja, hogy zz adott eljárásban megkíséĺelte jogtalanul
befolyásolĺri az ajádatkérő döntéshozatah folyamatát, vagy o|yan biza|mas információt kísételt
megszetezti, ameIy jogtaLan előnyt bjztosítana számára z kozbeszerzésí e|jfuásban, vagy korábbi
kózbeszenési vagy koncessziós beszeruésí etjáńsbíI ebbőL zz okból |ĺzáták, és a |<lzátás

tekintetében jogorvoslatĺa nem kedilt sot az éĺintett kőzbeszetzésí etjáĺtás tezár,ilásätő| számított
három évig;
1) harmadik otszágbeli ä|Iampo|gfu Magyzt,országon engedéIyhez kötott fogla|koztatasa esetén a
munkaügyi hatőságá|ta|amunkaügyi e|lenőtzéstő|sző|ő 1'996. évíDory. töľvény 7/'Ą. s-
a alapján két évnél nem régebben jogerőte emelkedett közĘazgatási vagy aĺnak feliiLlvŁsgálata esetén
bfuősäg1hatátozatban megállapított és a központi költségvetésbe tötténő befizetésre kotelezéssel
vagy az idegeruendészei hatőság áItaI a haľmadik oĺszágbeli á|Lampo|gprok beutazásáról és

tattőzkodásátőI sző|ő törvény szerinti koztendvédelmi bfusággal sújtott jogszabályséĺtést követett el;
m) esetébeĺ a 25. $ szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszetzésí eLjáńs előkészítésében
vatő etőzetes bevonásból eredő veÍsenytoÍzulást a gazdzság1 szercp|ő |<lzárásáĺ kíviil nem lehet más
módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. $ a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti hátom évnéI nem régebben meghozott -
jogeĺős és végĺehajtható versenyfelügyeleibatzrozatbrflva'gy a veĺsenyfelügyeleđ hatarozatbirőság
feltiLlvizsgálatz esetéĺ a bltőság jogetős és végtehajthatő hatatozłtábaÍL megáĺ|7apított és bírsággal
sújtott jogszabáIysértést követett el; vagy ha ^z ajőn7attevő ilyen jogszabá|yséľtését más
veľsenyhatósäg vagy bítóság - háĺom évnél nem ĺégebben - jogerősen megá|7apította és egýtta|
bírságot szabott ki;
o) esetében az ď1áĺiatkétő baonýtzni tudja, hogy az adott közbeszerzésí e|jaĺásbaĺ az ď1ánlattevő a
Tpvt. 11. $ - a, vagy azEUMSZ 101. cikkébe iitköző logsétést követett el, kivéve, ha a gazđaságĺ
szercp|ő az ajánlat, tátgyaLasos eljátásbaĺ és veĺseny1rátbeszéđben végleges ajádat benýjtÁsát
mege|őzően a Gazdaság} VeľsenyhivataI számáta a Tpvt. 11. $ -ába v^gy az EUMSZ 101. cikkébe
ütköző magatzftást feLtát1a és a Tpvt. 78/A. $ (2) bekezdésében foglalt, a bírcág mellőzésére
vonatkoző feltételek fenná|lását ĺ Gazdaság1' VeĺsenyhivataI a Tpvt. 78/C. $ (2) bekezdése szerinti
végz és éb en megállapította;

*fur-t



p) a 135. s (7) - (9) bekezdése szeľind. előleget nem a szetződésnek megfelelő eĺhasznáIta fel, és ezt
hátom évnél nem tégebben meghozott, jogetős bítőságg, közígazgatá.i 1.,'gy annak fettilvŁsgálata
esetén bírósági hatarczat) megá|7zpította.

Q) A gazdaság| szercplő akkot sem lehet ajárl7zttel,ő, ĺészvételĺe jelentkező, aLvállalkoző, és nem
vehetrészta|kaLmasság.ĺgazo|ásäbaĺ,amennyiben
a) vezető tisztségvise|ője vagy feltigyetőbiz ottságáĺak tzga, cégvezetője vagy gĺzdaság1' tfusaság
esetén annak egyedtili taga,vagy személyes joga szerinti hasonló igyvezető 

""gy 
ĺ.liigy.lő .z"'oén"ř

tagja, illetve személyes joga szednt az előbbieknek megfelelő döntéshozatai jogkörtel tendelkező
személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatatozott bűncselekmény
tniatt 

^z 
elmult öt évben jogeĺős ítéletet hoztak és a biintetett előélethez fflződő hátánvok alól nem

mentesi.ilt, vagy
b) az (1) bekezdés a) ponqában meghatfuofott bűncselekmény miatt ajogeĺős ítéletet az elmult ot
évben - vaąy ha ez ĺóvidebb az adott bűncselekmény kapcsán az e\itéIt büntetett eIőé|ethez Íőződő
hátńnyok alóli mentesiiléséhez szükséges iđőn beltil - olyan személlyel szemben hozták, a|ĺ a
bűĺlcselekmény elkövetésekor a gazdasá,gĺ szeľeplő vezető tisztségviselője v^gy
felügyelőbizottságának tag|z, cégvezetąe vagy gazdaság1 társaság esetén atlrĺak egyedtiLli tagtra, vagy
személyes joga szerinđ hasonló igyvezető vagy fe|ugyelő szewének tĄa, illetve az előbbieknĚk
megfelelő dontéshozatďi jogkörel tendelkező személy volt.

Keltezés (relység év, hónap, nap)

(Cégszeđ a\áfuás a kötelezett ségv á|La|asru
j ogosult/j ogosultak, v agy aláltás a

meghataLmazottf rneghatalmazottaktészé.tőI)

$, I
.\'í\ \
\'Y{
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3 / B. sz. NYIIÁTKoZATMINTA

NYII.ATKOZAT

IízÁRo oKoK FENN NEM ÁrrÁsĺ TEKINTEIÉneN
(Kbt. 62. $ (1) bekezdés ka)-kb) alpontja tekintetébeĄ

Alulírott mint a (Ajánlattevő
megnevezése) (Ajánlattevő székhelye),
('Ąjánlattevőt nlJtlvántzrtő cégbtőság neve), (.,\jánLattevő

cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségválla|asn jogosult (tisztség megielölése) a

Budapest Fővátos VIII. keľĹiletJőzsetvátosi onkormáĺyzat, mint Ajánlatkétő áItal ,,Napnfotgő
Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvoda hőszigetelése és nýlászätő cseľéie'' tárgý
közbeszetzésí e\áńs tekintetében a Kbt. ó2. s (1) bekezdés ka)-kb) alpontja alapján az aLábbj

nvilatkozatot teszem:

k")

Nem az Euróoai Unió. az Euĺóoai Gazdasági TérséE vaw
a Gazđasási Esvüttmfüödési és Feilesztésí Szenĺezet
tagálLamában. a Keteskedelmi Y/rásszervezet
kozbeszetzési mepállaooďásban tészes á|]amban vaw az
EUMSZ 198. cikaéĎen említett tengeĺentúli oĺszágok és

teľiiletek bármelvikében vaw nem olvan államban
tendelkezik szervezetĹiĺrk adóilletőséggel. amellvel
Mawarorszásank kettős adőzás elkeĺiiůéséĺől szó!ó
egvezmenve vaÍr. vaw amellve| az Eluľőpai Un.iónak
kétoldalú megállapod ása van a kozbeszerzés tetén

kb)
AjánLattevő olyan tátsaságnak minősiil, melyet
szabáIy ozott tőzsdén nem j egyezneks

Aján7attev ő olyan táĺs as ágnak
minősiil, melyet szabá|y ozott

tőzsdén ieEyeznek6

'Ą pénzmosás és a teľoľizmus finanszírczásamegeLőzésétő
2007. é-ĺnc)oo(W. törvény (a továbbiakban: pénzmosásĺó
tb) vagy tc)-td) alpontja szerint definiált va|amennyi tényleE

á|7aĺđő lakóhelvének bemutatása tekintetében nyilatkozom:

[ és megakađályozásátőL szőIő
IszőIő törvény) 3.$ t) pont ra)-

;es ĺrlajdonos nevének és

valamennvi ténvleses tulaidonos neve:

valamennvi ténvleses ĺrlaidonos a|7anđő lakóhelve:

I(eltezés (hetység év, hónap, nap)

(C égs z erű a|áíĺás a kö telezett s égv állalasta
jogosutt/jogosultat vagy a|átás a

meghataLmazottf meghatalmazottakrészérőI)

5 Ké'.|uk a megfele|ő részt aláhúmi!
6 Kérjuk a megfele|ő részt aláhrizni!
7Amennyibenazaján|attevótnem jegyzikszabá|yozotttł5zsdén /

''re(



3 / C. sZ, NYIIÁTKoZATMINT,Ą

NYILATKOZAT

IízÁRo oKoK FENN NEM ÁrrÁsĺ TEKINTETÉnnrĺ
(<bĺ 62. $ (1) bekezdés kc) alpontja tekintetében)

Alulított mint a (Ajánlattevő
megnevezése) (A|ánlattevő székhelye),
(Ajánlattevőt nyiváĺtattő cégbírôság neve), (Ajánlattevő
cégegyzékszámz) nevében kötelezettsé gváL7a!ásta jogosult (tisztség męielölése) a
Budapest Fővátos VIII. kefiilet Jőzsefvárosi tnkotmáĺyzat, mint Ájánlarkéń á|ĺaI,,1apľafoigó
Egyesített óvoda Csodasziglt Tagóvoda hőszigetelése és nýlrászátő csetéie,, tÁtgý
közbeszetzésí eljárás tekintetében a l(bt. 62. s kc) atpontia atapián az at5;;bi oyil^*o,łi,t
teszem:
a)

Alulírott miĺt af az, kötelezettsé gválLalásra
jogosult képviselője a Budapest Fő-város VIII. keĺi'iletJőzsefvfuosi onkormányzat'mĺnt a;ĺnlattero
által ,,Naptafoĺgó Egyesített óvoda Csodasziget Tagóvoda hőszigeietése és nyí|ászátő
csetéie'' tatgyban indított kőzbeszetzési eljátásban ezílton nyilatkozom, hogy ĄánLattevőben
köfvetetten vagy kozvetleniiLl több, mint 25o/o-os tulajdoni ĺésszel vagy szavazaĺ_jogę3al rendelkező
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szefrĺezetnincs.
VAGY

b)

Álulfuott mlnt af az. kötelezettsé gvá\LaLásra
jogosult képviselője a Budapest Fő-város VIII. keĺiiletJőzsefvfuosi onkormányzzt, m:ľrt A1áĺnztk&ő
által ,,Napnfotgő Egyesített óvoda CsodaszĘt Tagóvoda hőszigeietése és nyítászáltő
csetéie'' tátgybat indított közbeszerzési eljáľásban ezílton nyilatkozom, hogy ajful)attevőben
közvetetten vagy kózvedenĹil több, mint Zío/o-os tulajdoni ĺésszel vagy szavazai j,ogg;a,| ĺendelkező
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szefiĺezetvan, mely(ek) az a|ábbi(ak):

Szeĺvezet neve: Szervezet székhelye:

Továbbá nyilatkozom, a feĺt megjelölt Szefvezet(ek)
alponga szednti |slzáń feltételek nem állnak fent.
< Keltezés (relység, év, hónap, nap)

tekintetében a Kbt. 62. s (1) bekezdés kb)

(C égs z erű zláfuás a kcitelezett s égv álla|ásra
j ogosult/jogosultat vagy aláírás a

meghataImaz ott / meghataLmaz ottzk ńs z étőI)

\{



3 /D. SZ. NYrI-ATKOZATMINTA

Nyilatkozat a l(bt. 67. s (4) bekezdése alapián

(ajánlattevő, kőzős ajánlattevők mindegyike)

Álulírott .. '.., mint a ...' (Ajánlattevő
megnevezese) (Ajánlattevő székhelye),
(Á;ánlattevőt nyilvántaĺtó cé,gbírősźę neve), (Ajánlattevő
cégegyzékszáma) nevében kötelezettségvá|la|asra iogosult (tisztség megjelölése) a

Buđapest Fővátos VIII. keľtilet Jőzsefváĺosi tnkormányzat, mint Ájánlatkétő áIta\ ,Ąapľaforgó
Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvoda hőszigetelése és ný|ászáltő csetéie'' tfugyŕ|

kozbeszetzési e\játás tekintetében ezúton nyilatkozom, hogy a szetződés teljesítéséhez fleĺľ' vesziink
igénybe a Kbt. 62. $-ban meghztározott |<lzfuő okok hatálya a|á taftoző alvállatkozőt, va|amint az

általunk az aka|massági követelmény Ęazolásíban tészt vevő gazdasági szeteplők nem tattozĺak a
Kbĺ 62. $-ban meghatatozotthzár'ő okokhatáIya a|a.

< Keltezés @.Iy'ég' év, hónap, nap)

(C égsz eďl alafuás a ko telezett s égv áLlalásta
jogosult/jogosultak, vagy a|ástás a

meghatalm az ott f meghatďm az ottak tész éről)

Megiegyzés:

Közös ĄínLattétel esetén ezen nyilatkoz^totva|amennyi közös ajánlattevőnek ktilön-ktiĺ<in meg kell
tennie.

,{r"s?



4. SZ. IvnIÁTKo ZÄTMINTÁ

Nyilatkozat a l(bt. 66. S (4) bek. szednt

(ajánlattevő'kozösajánJattevőkmindegyike)

Ą|rllítg11 mlnt af az'
jogosult képviselője a ,,Naptaforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvoda hőszigłelése és
nýlíszátő csetéie,' tatgybaĺ indított kozbeszerzési e|1áńsban nyilatkozom, hogy a kis- és
kozépvá1la|kozáso|<rő|, fejlődésiik támogztásátő| szőIő 2oO4' évĹ)ooilV. törvény8 szednt az áIta|am
képviselt ajánlattevő

o Mikĺoválla|kozásnak
o I(isvállalkozásnak
o Középvá|ldkozásnak
minősiil

vagy

. ÍIem tattozlk a 2004, évi )ooilV. töĺvény * hatáIv ah.

< Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(C égs z eľri a|áíräs a kö telez ett ségv á|7a|ásn
j ogosult/jogosultak, vagy a|áfuás a

meghatalma z ott / meghata]maz ottak ńs z érőI)

Megíegvzés: Kózös ajánJattétel esetén a Kbt. 60. s (5) bek. szerinti nlJilatkozatot valamennyi közos
ajánlattev őnek kiilön-ktiłön meg kell tennie.

8 2oo4, éviXXXN' tv. 3' 5
(1) rrv-nar minősti| az a vá||a|kozás, ame|ynek

a) összes fog|alkoztatotti |étszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevéte|e |egfe|jebb 50 mi||ió eurónak megfele|ő forintosszeg, vagy mér|egfőosszege

legfe|jebb 43 mi|lĺó eurónák megfe|e|ő forintosszeg'
(2) n xxv kategórián be|Ü| kisvá||a|kozásnak minősiiĺ az a vá||aIkozás, ame|ynek

a) összes fog|a|koztatotti |étszáma 50 főné| kevesebb, és
b) éves nettó árbevéte|e vagy mér|egfőösszege |egfe|jebb 10 mi||ĺó eurónak megfe|e|ő forintösszeg.

(3) ł rcrv kategórián be|ü| mikrová||aIkozásnak minősü| az a vá||aIkozás, ame|ynek
a) összes fog|alkoztatotti |étszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevéte|e vagy mér|egfőosszege |egfe|jebb 2 mi||ió eurónak megfe|e|ő forintösszeg'

(4) ruem minősül KKV.nak az a vállałkozás, ame|yben az átlam vagY a7 önkormányzat kozvet|en vagy
kozvetett tu|ajdoni részesedése - tőke vagy szavazatĺ joga a|apján - kij|ön-kLi|on vagy egytittesen
meghaladja a 25o/o-ot^

\ l 
* A fe|soroĺt |ehetőségek közü| a megfe|e|ő a|áhúzandő, vagy más módon, egyérte|műen je|ö|endő!

\.1.r I

d\ Śt



5. SZ. I\IYIIÁTKO ZÁTMINTA

Nyilatkozat felelős foĺdításról'

Alulírott mlnt afaz' kötelezettségval7alásn
jogosult képviselője a Budapest Főwáros VIII. keńiletJőzseÍvátosi tnkormáflyzat, mnt Ajánlztkérő
által ,,Ir.iapľafotgó Egyesített Ovoda Csodasziget Tagóvoda hőszigetelése és ĺýlászátő
cseľéie'' tatgybaĺ indított kozbeszetzési e|járásban nyilatkozom, hogy az ajánlatban becsatolt idegen
nyelvű iĺatok felelős Íordĺtásának tzfiaLmz a forditás a|ap1ht, szoIgáIő dokumentum taftalmával teljes
mértékben megegyezik.

<< Keltezés (relység, év, hónap, nap)

(Cégszeń'a|áítáĺsakötelezettségví|7z|ásta
jogosult/jogosultak, vagy aIáltás a

meghatalm az ott f meghatalm az ottak ńs z éń|)

* Abban az esetben tö|tendő ki, ha aján|atevcĺ
fordítását nem hite|es fordítással nyújtotta be.

idegen nye|vű dokumentumot csato| az ajánlatban, és annak



6.52. NYIIÁTKoZATMINTÁ

Nyilatkozat iizleti đtokľól

Alulírott mint a (Ajántattevőmegnevezése) (AjánLattevő székhelye),
(AjánLattevőt nlJl7váĺtattő cégbírőság neve), (Ájánlattevő
cégegyzékszáma) n9y_elen kötelezettségvá\a|Áxa jogosult (tisztség m.g;"torc..; 

"Budapest Főváĺos VITJ. keľĹilet Jőzsefváĺosi onkormányzat, mint Ájánl^tke,ő ĺtál ,'1apnfoigőEgyesített Ovoda Csodasziget Tagóvoda hőszigátelése és ný|ászátő cseľéie,, tfugyu
közbeszetzési eIjfuásában benyujtott ajánlatunk:

a) iz|eĺ titkot nem tartalmaz

b) aKbt.44. s (1) bek, a|apján az ajánLatlxlk kóvetkező adatalminőstilnek tizleti titoknak. amelvet
elktilontilten csatolunk az alábbi oldalakon:

A Kbt. 44. s (1) bekezdése szerinti indokolást, amely
meghatározott infoľmáció vagy adat ĺyivánosságta
atányta|an s érelmet, csatolom.

I(eltezés ft"ly'ég, év, hónap, nap)

tészletesen alátámaszýa, hogy a b) pontban
hozataLa miéĺt és milyen módon okozna

(C égszeďl ahfuás a kötelezett ségv á|IalÁsn
jogosult/jogosultak, vagy z|áiĺás a meghatalmazottf meghatalm^,ottukrészérőI)

A rzegfelelő résyalábĺłyandó !

\ttli\\
ĺl \

GO



7. SZ. NIYIIÁTKoZATMINTA

Nyilatkozat a kiegész itő táĄékoztatásokról

'Ąlulfuott '..., mint a .,.. ' (L1án1attevő

megnevezése) (Íĺjánlattevő székhelye),

(Ajáĺnlattevőt u]llváĺtaľ..ő cégbtőság neve), (Ajánlattevő
cégegyzékszáma) nevében kotelezettségvá|la|ásĺa jogosult (tisztség megjelólése) a

Budapest Fővátos VIII. keriiletJőzsefvárosi onkormányzat, mint Á.1ánlatk&ő áital',Ąaptafotgó
Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvoda hőszigetelése és ĺnýlászátő csetéie,, tátgý
kózb es z eru ési eLjáńsában kii elentem, ho gy

a) nem kéftünk és nem kaptunk |ĺegészítő tajékoztatÁst

b) az ajänlatkérő kiegészítő tajékoztztasát megkaptuk és az ajáĺůat osszeá|]itásakor figyelembe vetttik.

Keltezés @"ly.ég' év, hónap, nap)

(Cégszeďla|áttáĺsakötelezettségvá|la|asta
jogosutt/iogosultak, vagy a|áfuás a meghatalmazottf meghatalmazottAkńszétőI)

A negfelelő rés7aláhĺłrynůÍ !

,furn



/riáĺůatkétő l(bt. 69. $ szeľinđ felhívása esetén az etÍe felhívott aiőn|attevőkáůta|
benyúitandó nyilatkozatokiegyzéke az a|ka|massági követetmények igazolása kapcsán

P. ĺ . a lkaln assági köue te lménjt igaryo tĺźi nlíd:
A 321 / 20ĺ 5. (X.30.) Korrz. rendclet .|9.s () bekeidísének c.) pont1a atąjlźn csatolni ke//
aą elő7ő legfeljebb j le4źx ,ł<!eti éa _ általános forgalni aůí nétkiłl s4źmított _ t,tlu
árbeuételéĺőI sylíIí eredeti, cegs79nĺien aláírt ryitatkoąatot, atníl fiłgően, h,gy o< EtźnlatÍalő
nikor jtiĺt létre, illetue ľzikor keidn meg a huéken1séýt, amenn1iben e7,ek a7 adatok
rendelkeyésre állnak.

M.l. alkalnassági ktiuetelnéryl Ęa7olási nód:

A 32ĺ / 2015. (X.30.) Koľru. retdelet 2.I. s O bekeýsének, a) pony'a alĘlźn a4
ajĺźnlattételi rtlbíaás negkiildésének ftapjáhíl liĺs1afelé s4źnĺtott 5 éu sonźn bef/e79ĺt
(te[uített, níĺsyaki átadás-átuétellel leąlźrult) ąĺtési beruháýsra és/uagy építési kiuinteiész
ĺeaékerységre uonatkoylí mun,Łáina,k isĺzertetését, a7alábbi tartalomrnal:
. a sąeąődés nźrgyát
. aą e luég3e ĺt nun ká k fe lsoro lását;
. aą ellensryolgźltatáĺ nettlí iiss79gét,

. a te[esĺtés idďét (éu/ bó/ftap) (KEZDES ÉS BEFEJEZÉS ry és bellét,

. a míisąaki átadáyátuétel időpon|át (,íu/ hó/rup)

A bemutatott referenciĺźkat a 32|/20ĺ5. (X.30.) Korrłl. rendelet 2j. $ s79int csak a
szetződést kőtő másik fél áItaI kiadott igazolással lehet igazolni. akként,
hogy aąigaryolásna,Ł afent előirt taxalnon kíaiil aąalábbiakat kell tartalma7nia:
. a s79ąődést kłjtő násikÍel fteue, cĺftle,

. n1ilatko7ni kell aľnil, b,gy n tefesíĺés a4előínźsoknak ás a s7'eĺ7ődésnek negfelelően tijrĺént'

\{ Qz-



Nyilatkoz a t a p énzügyi. gazdas ági alkalmas s ágĺól

Álulíĺott .....!..r.' mint a (Ajánlattevő

megnevezése) (hjáĺLattevő székhelye),

(Ajánlattevőt n]l7vántaľ..ő cégbfuóság neve), (Ajánlattevő
cégegyzékszámz) nevében kötelezettségvá|La|asn jogosult (tisztség megjelölése) a

Budapest Fővfuos VIII. kerĹilet Jőzsefvźtrosi onkormányzzt, mint 'Ą.jánlatkérő áIta| Naprafoľgó
Egyesített Ovoda Csodasziget Tagóvođa hőszigetelése és nyilászátő cseľéie,' tátgý
kőzbeszetzési e\játásában kiielentem, hogy az aiáĺ|attételi hatáľidőt megelőző 3 lezítt iizleti
évben _ áůta|ános forgalmi adó nélkiiů szánlitott- telies áńevételünkaz alá.ůbi összeg volt:

Keltezés (nelység, év, hónap, nap)

(Cégszeľri aláfuás a kötelezett ségvá|7alásta

jogosult/ jogosultak, vagy a|áírás a

meghatalm 
^zott 

f meghatďma zott^k tészérőI)

,Ln

,: :rr,.'..r' :: 
,':

I . ,,.1i )iĺli

.'

i:-,:i

1. .üzleti év

2. :uzletj év

J. üzleti év

Osszesen



Nyilatkozat koľábbi teliesítésekről
a 327 /2015. (x.30.) Korm. ľendelet 21. s (1) bekezdés a) pontja tekintetében

,Ąlulírott mint a (AjánLattevőmegnevezése) (Aján|attevő székhelye),
('Ljánlattevőt n5n7vźĺntattő cégbíróság neve), (Aján?attevő
cégegyzékszáma) nevében kotelezettségvá\la|ásn jogosult (đsztség męjelölése) a
Budapest Fóváĺos VIII. keľiilet Jőzsefvárosi onkormányzat, mint Aiänlatkérô álál ,,1aptafoĺgóEgyesített ovoda Csodasziglt Tagóvoda hőszigetelése és nyíIászátő csetéie,, tfugyu
közbeszetzésí eljáńsában kiielentem, hogy a jelen közbeszetzési elLáshoz kapcsol aaa .ya,á"t
megindító felhívás megkĹildéséneknapjátől visszafelé számitott 5 év sotán a követ}ező refercncnkat
teljesítettük:

A. szerzőđést kötő másik fél neve,

címe
építési benlházásta és / vagy építési kivitelezési t..,ék"''y.ęte

és / vagy hőszigetelési tevékenységre vonatk oző rcÍercncia
bemutaťása

Az e|végzett munkák felsotolása

Az elLenszolglltatás nettó összege Ft-ban

Teljesítés ideje ftezdés és befejez és naptán naP pontos sággal
(év, hónap, nap)

Kezdés:

Befejezés:

Műszaki átadáLs-áđ, étel időp ontj a (év / hőĺap / nap)

Teljesítés helye

A teljesítés az előírásoknak és a szeĺződésnek megfelelően
töttént-e? (Igen/ nem)

igen/nem

Keltezés (hetység év, hónap, nap)

(Cégszerű zlafuás a kötelezett ségv állalása
j ogosult/jogosultat vagy a|áírás a

meghatalmazott/rneghatalmazottakĺész&ől)9

\l\jr \

d\
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