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1. lĺszetződésmegkiitésénekelőzményei

Budapest Főváĺos VIII. keriilet Jőzsefváĺosi onkormányzat a közbeszetzésektőL szôIő 2075. évt
CXLII' töĺvény (touábbiakban: Kbt.) 115. $ (1) bekezdése szerinti hiĺdetĺnény nélktiĺi tzrgyalás nélkiiLli
közbeszetzésí e|járást kezdeményezett 
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ajánlattétel:' felhívás 2016. , . . .. -i megktildéséveI az

,,Naptafotgó Egyesített ovođa Csodasziget Tagóvoda hőszigetelése és nýILászáľó cseľéie,,
tárgyábaĺ (a továbbiakban: Közbeszetzés E|járás), amely e|jáńs etedményes lebonyolításának
eredményekéĺt az eIjátás nyeÍtese Yá1la|koző lett.

2. ASzetzőďés tá,ĺgyaz
1. Megrendelő megtendeli, Vállalkozó pedig eWáIaIja jeleĺ szetződés alapjáĺ a 1083 Buđapest, Tömő
űt. 38/ A. szám, hrsz: 36739 /3. z|att talá|hatő Napĺafoĺgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvoda
utcai homlokzat hőszigetelését és n,1nászárő cseĺéjét a milszakj' dokumentáciőban, a

iogszabá|yokban és az átazott költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
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2. Á fenti munka kapcsán YáLtatkoző ezennel vá|la\ja, hogy teljesköĺűen elkészíti és megvalósígaa
Munkát a teljesítési hatzidőte, továbbá a jőtÁ|lÁsi (gaĺanciális) kötelezettségeinek eleget tesz.

3.Megtendelőhozzátjárulalvállalkoző.týrrybevételéhez.

4. Á ktiĺföldi ađóilletóségű Vállalkozó köteles a szetződéshez arlĺa vonatkoző meghata1mazást
csatolĺri, hogy az illetősége szerinđ adőhatősägtő| a magyat adôhatősás közvetlentil beszerezhet a
YĄllą,lkozőtavonatkoző adatokat az otszágokközötti jogsegely igenybevěteb nélkiil.

5. Felek megállapodnak, hogy YáiJa|koző a tevékenységét az ajánlattéteh felhívás, a részletes
dokumentáciő, a m(lszaki dokumentáciô és az átazottköItségveté s a|,apján végzi,
A Felek megá'Llapíýák, hogy a ĺészletes mennyiségeket 

^z 
ď1áłnLattétei felhívás, illetve đokumentáció

taftalmazza

3.A munkateĺii{et átadás. áw éte|e

1. Megtendelő a munkateĺtiletet aYál]alkozőva| egyeztetett időpontbaĺ ađja át aYá|]a|koző tészéte,
munkavégzéste alkalmas á||apotban. '{ munkateľiilet átadás-áwételét felek jegyzőkönyvben tögzítik.
Az átadás időponqárőI Megrende|ő eLőzetesen éĺtesíti YálLa|kozőt

2.'{ felvonulási épiiletek elhelyezése csak a Megrendelő hozzźĺjá,rliátsát kóvetően kezdhető meg.

3. Szerződő felek a munkateĺiilet átadását a mrrnkateriil et átađás-áEIételével rcgzít:k.

4. Felek iogai és kiitelezettségei

1.Á Vállalkoző szavatoIja, hogy műsza|ĺ|ag és minőségĺleg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkoző
m^gyat és EU eLőiĺásokbaĺ és szabványokban meghatarozott minőségben, va|amint a műszz|<l
dokumentáciő a|apján teljesít. Á. nem fentiek szeľinti teljesítést Megtendeló jogosult Yállalkoző
költségéľe és veszélyéte _ a gannciálls felelősségválla|ás megtattása mellett _ úirakiviteleztetni,
amelyet Yálla]koző köteles ha|adéktalanul elvégezni. A fenti jog nem éĺni a Megĺendelő azon joýt,
hogy a 11. pontban foglalt, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos etá|Iási jogávaI _ az-ott
említett feltételek fennállása esetén _ élien.

AzI. osztá|yű'minőség megá|lapítása azÉpítésngý AgazaiSzabvány szednt töténik. Vitás esetben a
Felek döntőként a YĄl|ąkoző költségviselése mellett az Epítésngyl Minőségellenőnő Innovációs
Nonpĺofit rrt. @u9 minőség ellenőrzés eredményét fogadjhk eL.

2. Az e|takaľt munkaté szek v.lzs gá|ata:
AYái]alkozó semmilyen eltakaĺást nem végez a MegĺendeLő előzetes jőváthagyása előtt. Á Yá|la|koző
az eltakatandó munkaĺészeket köteles 3 (ráľom) munkanappal az eItakarás előtt a Megrendelőnek
beielenteđ és az eItakanndő munkatészeket ptóbavizsýlat és ellenőtzés céLjábőI a Megtendelő
tészéte |áthatővá' és hozzáférhetővé tenni. Ámennyiben a Yáilalkoző ezen kötelezettségét
elmulasztja, l;lgy L munkarészek láthatővá tételének és a fę|táráts előtti á|Iapot visszaál]itasának
költségeit a Yál]a|kozó köteles viselni. Yá|La|koző nem kötelezhető a saját költségén töĺténő
visszabontásta és az eltakart. munkatészek |äthatővá tételéte, ha a jeIen pont szerinti bejelentési
kötelezettségnek eleget tett és Megĺendelő aYá|lakoző bejelentését követő 3 Qlárom) munkanapon
beltil a pńbavŁsgálat és ellenőrzés céI1áből nem jelent meg.

3. Munkateľiilet:
A Vállalkozó koteles a hatőság és a Me$endelő eIőírásu szeľint a munkateĺtiletet elkedteni,
figyelmeztető jelzések elhelyezésétől gondoskodni' A Yá|La|koző köteles a saját tevékenységéből
szátmaző hullađékot folyamatosan összegyűjteni és a munkateriiletőI saját költségén eIszallítati és a

\.{
Qc



munkatertiletet, valamint annak közvetlen kötnyezetét a törmeléktőI, szeméttől és hulladéktól
mentesen tafiati.

'\ hultadékbőI szátmaző bevétel aYá|]a|koző bevételét képezi.

Yá|7atkoző a |ivitelezési munkák sotán keletkező veszé|yes és nem veszéIyes hulladékok kezeléséĺől

ffijtés, előkezelés, szá|Jltás, hasznosítás , őrta\mĺtfanitas) a vonatkoző hatályos jogszabáIyok szerint
gondoskodni kóteles. A keletkező hulladék azoĺ tészének, amely a \<lvltelezés során a helyszínen
nem kerĹil fe|haszĺáIásta, Yil7atkoző köteles gondoskodni annak haszĺositásra engedéllyel
rendelkező vá|]z|kozás tészéte töténő átzđäsfuő|. a nem hasznosítható hultadékok e|szá|Litátsáĺól és
ártalommentes elhelvezésétől.

4.Yá11akozó a munkálatok soĺán nem vehed ĺgénybe aközutak teri.iletét rakodásn,tátolásra.

5. Á. VáIlalk oző kár elkeľiilésére voĺarkoző kötelezettsége:
A Vállalkozőt tetlnelll valamennyi' lgfu elkeĺĹilésére vonatkoző kotelezettség, így kiitönöseÍI a

Yá|lalkoző áItaI a Munkák vé,gzése céIjábőI igénybe vett éptiletekĺőIYá|7a|kozó tevékenysége vagy
mulaszťása okán lehulló tárgyak áIta| okozta kfu&t való felelősség. Vállalkoző ÍeIeI a bŁtoĺság
előírások betattasáétt, továbbá a balesetelhátítási előftások szeľinti valamennyi védő- és biztonsági
intézkedésért.
Á Vállalkoző ÍeIeI zz áLtaLa a tátgyl' munkák kivitelezésével összefüggően igénybe vett segédei,
alkaLmazottu, meghatalmazottai, alválLa|kozői, illetve szátJitôi ńszérőI okozott kátokéĺt.
A Vállalkoző fe|eI minden iýnyétt, amelyet az eLőbbi károkból, balesetekből és hiányosságokból
eredően a Megrendelővel szemben támasztaĺak. A Vállalkoző z Megtendelővel szemben nem
hivatkozhat atÍa,hogy a teljesítésnél és a kivitelezésnéI igénybe vett segédeinek a kivalasztásánái és

azok felügyeleténéI Ęy jfut el, ahogy az az ađott helyzetben elvárhatő. Á VálIalkoző mentesíi a
Megrendelőt az oLyaĺ káttérítési igenyek alól, amelyek a munkáival és szoIga|tatásaivaI kapcsolatban
meĺi.ilĺrek fel.

6. A Megtendelő jogosult
- más vá|la|kozőval elvégeztetni a kifogásolt v^gy hiányolt munkákat a Yá|la|kozó köItségére, ha
fe|sző|itásáta a ýĄ|lą|koző a kifogásolt, vagy hiáĺyolt munkákat Írem javiga, illetve nem pótolja, a

Yál]alkoző garzĺcíá|ls felelősségválla|ásáĺzkmegpartÁsával. A fenti jog nem éĺno. a Megtendelő azon
jogät, hogy a 11. pontban foglalt, a szetződés 10 napot meghaladó késeđelmes tďjesítésével
kapcsolatos, vaEY a szetzőđés hibás teljesítésével kapcsolatos elállási jogával _ az ott említett
feltételek fennál7á'sa esetén _ éIjen.

- Yái7a|kozőnak a jeLeĺ szetződésben vállaLt fe|adataĺ e|LátásávaI kapcsolatos tevékenységét oná|Lőaĺ
vagy megbízőLevétleI ellátott képviselőie ĺévén ellenőnzĺl oLyan módon, hogy Vállalkozó teljesítését
Me#endelő ez káný tevékenysége ne akadáIyozza.
- bármely pótrrrunkát más vállalkozővaI elvégeztetni, figyelemmel a Kbt. ĺendelkezéseiĺe.

7. Megendelő koteles
- Yä|lalkoző tészéte akjvĺtelezéshez szükséges munkateĺiiüetet rendelkezésre bocsátani.
-Yá|Lalkoző tészéte a szetzőđés szerinti dtjakat megfizetni.
_ a 322/2015. (x.30.) Korm' ĺendelet a|apján sĄát maga vagy nevében el1átő szeméIy (szewezet)
ĺévén el7enőĺizĄ hogy a szerzőđés teljesítése sotán aYő|7a|koző teljesítésébeĺklzfuőIag a Kbt. 138.

$ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő a|váLla|koző vesz r'észt és az akál]alkozőí teljesítés
atánya nemhaLadjamega Kbt. 138. $ (1) és (5) bekezdésében meghatátozott értéket.

8.Á I(bt. 138. s (3) bekezdése alzpjän z Yá|la|koző a szerződés megkötésének időponýában
bejelentette valamennyi otyan akálLalkozőját, a|<l a szerzőđés teljesítésében tészt vesz, és a
bejelentéssel együtt nyilatkozik arĺól is, hogy az áItala igéĺybe venni kiváĺt alvállatkoző nem áll a
k:zátő okok hatálya a|att. 'Ą Vállalkoző a szetződés teliesítésének időtattama alatt köteles a

|:
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Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kivánt a\vá|]z|kozőt előzetesen fuásbaĺ
bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni artőI,hogy az áIta|argénybe venni kívánt aVái?alkoző
nem áll a klzfuő okok hatálya a|att.

9. Me$endelőnek joga van az adott munkafázist |eálJitali, ha az nem a tervnek és az elváfi
minőségnek megfelelő. IJtasítäsa szerint a h]básan teljesített részt _ a gaĺriĺciáhs felelősségv á|1a1ás

'negtaftásł 
melletľ _ megfelelő módon rijĺa kell kivitelezĄ 

"'''".'.'yib.'' az szakszeľűěn nem
javtthatő.AzýnkĺvĺtelezésitobbletköItségekaYá|]a1kozőttethelik.

A Megtendelő, illetve az á|ta|a kijelött szefirezet vagy személy jogosult a |<lviteIezési munkákat
folyamatosan ellenőzi. Á munkavégzésnek az Ąántattéteh-feĺhívásban és dokumentációban.
valamint ä nyeftes ajánlznakmegfelelően kell töténnie.

l0.Megendelő utasítási jogánakgyakorlása

Yá|La|koző köteles Megtendelő á|taI ađott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekintve attő|, ha ez
jogszabáIy, hatósági tendelkezés megsétésére, avagy a vagyoĺbiztonság (ideétwe az adayragyont is)
veszé|yeztetéséte vezetn7e' mivel ilyen esetben jogszerrien megtagadhaýa a Yá|ga|koző ał-utasitás
teliesítését' Megĺendelő vagy bátmely nevében eIjátő szeméLý célszeďtďeĺ ésfvagy szakszeĺűtlen
wtasításáru Yá|7a|koző köteles Megrendelő 1elen szetződésben megnevezett kapcsábttaĺtőjának a
figyelmét ha|adéktalanul íľásban felhívni. Á,mennyiben felhívás ellenéte is fenntartja és tásban
megerősíti Megendelő az utasitast' ŕrgy köteles 
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végehajtan, kivéve, ha az utasítás teliesítését

j o gszerűeĺ megtagadha ý a Y á|Ialkoz ő.
Megrendelő utasításai a teljesítést nem tehetik teĺhesebbé Yá|]a|koző számán. Felek rögzítik, hogy
Yállakoző teljesítésének tethesebbé tételét kiil<jnösen nem jelenti az aköľiilrrrény,ha o1yž'' .,t".ítá"J
ad Megtendelő, amely azt a céIt szo|gáIja,hogy a szetződés teliesítése alatt is a lehető.legteljesebb
mértékben működjenek a meglévő tendszetek'

tl.ý Ą11 e|ko zó ko telezetts égei:

A Vállalkoző kictelezi magát z szerződéses feladat teliesítéséte, az ajánlatában és a szetződésben
foglaltak a|apján, továbbá a tevékenység végzésének feltételeit a Yá|laLkoző űgy köteles
me9szefrreznl hogy biztosítsa a tevékenység bŁtonságos, szakszettl, gazdaságos és hatándőrc
tĺiĺténő beÍejezését.

Yállatkoző köteles továbbá a munkához szükséges anyagok beszerzésére.

A Yát]alkoző köteles a kivitelezés ídőtattaman' az aján7attéte|l felhívásban meghatztozott
felelősségbŁtosítást kötĺri vagy azt kiteĄeszteni és azt a szeÍződés hatźiýa lépésének napjĄ
Megĺendelő felé ígazolni akként, hogy a felelősségbiztosítási köwény eredeti péIdányáĺt bemutatja éi
egy másolaĺ példányát átzdjz a MegrendeIő ńszéte a szerzőđés hztáIyba lépésének napjfua.
Yái7alkoző köteles a felelősségbiztosítást a teljesítési hztánđő lejártát, illetve a tényleges teljesítést
követő 15 napig fenntafiani.

YáLla|koző köteles a|ĺvlteLezés soĺán gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, ďlzrendészei
és környezetvédelmi előírások betattásárőI' A munkavédelmi eszközoket és berendezéseket a
Yá|lalkoző koteles bŁtosítani a munkavállatői részéte, hogy a biztonságos kivitelezési feltételek
adottak legyenek. Á Vállalkoző feIadata a munkaválląlőí részéte az eLőzetes' illetve az időszakos
munkavédelmi oktatások megatasa és a munkavédelmi oktatási naplóba valő bejegyzése, az
oktatáson ĺésztvevőkkeI vaLő a|áíratatasa. A Yá|]a|koző a munkaválllz.Iói részéte ktiteles L
munkavégzéshez szfüséges minősített egyéni véđőeszközoket biztosítani, azok viselését a
munkav égzés telj es időtartama alatt megkövetelni.
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Yál]alkoző a mwnkavégzés sotán köteles betaftani a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM ľendelet szednd,
építési fo|yamatok soľán megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményeket rcgzitő
rendeletb en etőírtakat.

Á munkatetiilet igénybevételéhez szfüséges engedélyek beszeuése aYÁllalkoző fe|adata.

Yá|la|koző köteles gondoskođni a' szetződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berenđezések,
eszközök, gépek felhasznáIásához szfüséges engedéIyek, tanúsítványok beszerzésétőI is, biztosítania
kell továbbá azok kezelési, karbaĺtattasi leírásának, utasí!ásának betarĺását.

12.A vőL|l^Lkozőnak a szetződés hatályba lépését követő 10 napon beli.ił kiviteli ütemtervet
(otganzácíős tervet) kell benýjtaĺia z Megendelő nevében e|já,iő műszaki ellenőt részéte. A
fentieken túl Vállalkozőnak a szetződés hatalyba lépését követő 5 munkanapon beliił organlzáciős
tervet kell benpjtania.

1,3' 'Ą Vállalkoző a kenileť., zz lntézméĺyek működési feltételei és az egyéb rendelkezések
figyelembe vételével végezhet hétvégén is munkát, azonban a héwégs munkavégzés esetén előre
leadott (egalább 1 nappal előre leadott) névsoĺban szeteplő személyek tattőzkodhatnak a
munkateriileten. Á munkaidőn kíviili és a hévégi munkavégzés során vezetői engedély beszerzése
szfüséges.

74, A közvetlen munkavégzéshez szfüséges elektromos ánm, vízvételi lehetőség igénybevétele
bŁtosított, amelynek igénybevételét a Megrendelő az lntézmény ugáĺ biztosiga azza|, hogy a
kapcsolódó költségeket a Yá|7aJkozónak meg kell fizetnie. A kapcsolódó költségek megfizetésének
mődjärőI aYá|]z|kozőĺak az intézményv ezetővel kell írásban egyeztetnie.

A fenti igénybevételaz jntézmény iizemszerű mríködését nem akadalyozhaga.

Ha szükséges őrzési költség, akkot az aválLa|kozőttetheh',

15. Á közteĺiilet foglalással kapcsolatos költségek a YáLLa|kozót terhelik, anĺak igénybevétele az
onkormányzat megfelelő ĺendelkez ései a|apjáĺ töténhet.

5. Többletmunka és pótmunka

1. Szetzőđő Felek ĺögzítik, hogy tartalékketet kikötésére nem keĺiil sot', ezétt többlet-és pótĺĺrunka
tartalékketet terhéte való elĺendelése nem lehetséges. A többlet- és pótrnunkavégzéséte|<lzfuő|agz
kozbeszerzési eljárás keretében kötött szetződést,e vonatkozó előírások megtaĺtásáva|, 

^kózbeszetzési törvény voĺĺtkoző tendelkezéseinek betartásáva| keĺii{het sor.

6. A munka befeiezésének hatáddeie

7. Teljesítési hatáĺiđő: szetzőđéshltáIyb" lépésének napjátőI 8 hónapig taftő határozott iđőtnfiAm,
amely akként éttendő, hogy a Yá||alkozőnak a fenti ídőtattam alatt egybefiiggő 4 hőnap alatt kell a
kivitelezést megvalósítanla @efejeznie) Áz egybefiĘő 4 hőnap ídőtattzmot aYáLlalkoző az éintett
lntézmény vezetőjéve| kölcsönösen tásbaĺ köteles egyeztetli, amely közösen egyeztetett
időtartamot a Megtendelő nevében eIjárő műszaki ellenőmek jővá kell hagynia. A kivitelezés
befejezése a|attz Megtendelő a siketes éshiányta|anátadás-áwéteheI1árás befejését éti.

A teljesítésihatándő a _ Megtende|ő á|ta| is elfogadott _ sikeĺes és hiánytalan műszaki átadás.
áwételĺe vonatkozó iegyzőkönyv felvételének időponq át jelenti.
Megtendelő mJiatkozza,Ydla|koző tudomásul veszi, hogy a szetződés hataiđőre tőĺténő teljesítése
a Megĺendelő kiemelt érdeke. 
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A jelen s7,eąődés hatáĄbal,łpésnek fehénle a negköttitt Tánogatási Sryąődés batlźfubatąése. A batlźĄbatépés
napjánÍl a Megrendelő írĺźsban tĘéko{a/a a Vtźtlatko4Ít.

2. Yá|]a|kozó köteles Megrendelőt minden olyan koľiiLlményről ha|adékta|anul értesíteni, amý a
vá|7a|kozás etedményességét, vagy kellő időte va|ő eIvégzését édnti. Ezen éĺtes ítés a szerződés
szeĺinti teljesítési hatáiđőt nem móđosíga, aMegrendelő késedelmes teljesítésből eĺedő töľvényes és
szerződésen alapuló iogĺt nem édnti. 'Ą haladéktalan értesítés elmulasztasábőI eredő kátétt
Yá|]a|koző felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tajékoztatási kötelezettsége megséttéséte
előnyök szetzése cé|jábő\kötelezettsége, felelőssége kimentése étdekében.

3.A Szerződésben meghatározott hatať.dők betafiÁsával kapcsolatos összes költség a Yá\La\kozőt
tetheli, avál]alkozői díjon fetĹil egyéb koltség megtéĺítésércYá|]a|kozó nem jogosult.

4.Yá|7a1koző az 7. pontban meghatárczotthatáidőhöz képest előteljesítésre jogosult, a Megtendelő
előz ete s fu ás b eli hozzá1áĺilásáv aI.

7. Vállalkozői dti

I.Yát]z|koző a szetződésszeľű teljesítés esetén az a|Ábbiakban meghatatozott módon jogosult
di1azáua, A Yá||a|koző a jelen szeĺzőđésben, az ajádattéteLl felhívásban, zjánlattéteh
dokumentációban és az aján|atban ňgzített feladatok elvégzését az alábbíváila|kozői díiak mellett
teljesíti:

nettó vái|alkozői ďíi

+ ..... .. At"

tisszesen bruttó vźila|kozői đíi: . .... Ft, 
^z^z 

'. . ' '... forint

A szerződés és a kifizetések pénzneme forint.

2.A szetzőđés soĺán az egyenesÁFA fi''"n'zfuozás szabáIyaiaz tráĺyadők.

3.A vállalkozőí dlj átz|ánydtj' Az áta|ányáĺas vállalkozői dĺj összeg mĘbaĺ ÍoglaIja az ajän7attéteh
felhívásban és dokumentácíőban, valamint a jelen szerződésben meghztátozott tafiaLom
megva|ősításának köItségét és a megvalósuláshoz szükséges itt nem rész|etezett köItségeket is, a
kivitelezési munkákat, a munkađíjat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetenđő minden dljat, az
anyagköltségeket, a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és ĺakodási költséggel egytitt, az áIta|ános
költségeket, a kivitelezés során a Yál|alkoző áital fe|haszná|t építési viz és enetgia, gáz, villaĺy)
bekeľiilési költségét is.

4.Fe/ek rtigiíĺik, bogy sryąődés a KEH)P-5.29, kóds4źnĺł pá!árytblíl keriil fnans7froýsra. A tánogatási
intenĘtás rnéfté,Łe aárhahjan rzaxirzum a1tissrys elsýrzolhahí ktiltség ĺ00%'a. Megrendelő a Kbt. ,t41. Í o
bekegdés a) pony'a aląján tQéko1lafa a Vállalko4ít, llogl a innnĘnźs méxéke a s79ąődás
hatálbaląésének n@jĺźig uáltoąbat és eĺre tekintettel Fekk élbetnek a Kbt. 'ĺ4.ĺ. s o ,ĺ' (6) bekeądésében foglalt
Íeltét€hkrtnnállása ktiuetke7!ében a sryrąődés módłsínźsáníl. AmeľĺrEiben a támogatási inten{tás anźnjla csiikken,
akkor a7el nerz sýrľlolhani ľvsąre uonatkoąĺi tissęeget Megrendelő sĘáĺfonzźsból bięosí|a.

Az eü1atásbaÍI nem eLszámotható költség is beszerzésre keĺiil, a dokumentáciő tészétképező ánzatfan
költségvetésben foglaltaknak megfelelően' A nem elszámolható koltség méttéke a YálLa]koző

\ l ajánlatzĺak ffiggvénye. Á nem elszámolható költséget a Megrendelő saját foĺĺásból flnanszítozza.
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5. Yá|]a|koző a vái]akozőí dĺjoĺ feltiLl többletmunkát, illetve egyéb költségtéľítést vagy díjigényt jelen
szenőđés keretei között semmilyen formábaĺ nem számolhat fel.

6.Felek rogzít;ůĺ, hogy a 322/2015. (X'30.) Korm. ĺendelet 28. s (1) bekezdése alapján a Felek a
szerződés megkötését követően az ärazott költségvetéS tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak,
amelynek sorőn a beépítésĺe lĺeńiłő egyes tételelĺet véglegesíthetik. Ebben az esetben a Íenĺ Korm.
rendelet és a Kbt. alapjäĺ kell a Feleknek eljámiuk.

8. Fizetési feltételek

t. AYát7atkozó _ a Megtendelő íľásbeli teljesítésigazolásánakkézhezvéte|ét követően - 2 đb szánla
(7 đb ńszszámLz és 7 db végszámla) benyu;tásán jogosult a következők szeľint:

Részszámlzbeĺýjtásáta aYá|Lalkoző a nettő szeĺződéses étték 50o/o-áĺt eléró éĺtékű teljesítés esetén
jogosult.
YégszámLa benýtásáta Yá|]alkoző a készre jelentést kovető sikeres és hiánytz|an átadás-áwételt
ígazolő jegyzőkoĺyv a|áfuását követően jogosult, 

^ 
ÍIettő vá|]a|kozői đĄ 50%-a éĺtékében.

2. Felek megállapodnak, hogy Yźila|koző a Kbt. 135. s (7) bekezdése aLapján ^ flettő
ellenszolýItatás So/o-át eléĺő értékri előleget Ęényelhet, előlegszámla ellenében.

Felek tögzíti, hogy az eIő|egavégszán)ából kertil levonásra.

3. Tattalékkefet nincs.

4.A szerződés szerinti és a jogszabályoknak megfelelő száĺľl7ák kifizetése a Ptk. 6:730, s (1)-(2)
bekezdésétől eltéĺően, a I(bt. 135. s (1)-(3) és (5)-(7) bekezdései, a 322/2015. (x.30.) Kotm.
ĺendelet, a Q72/2014. (XI.5.) I(orm. ĺendelet, valamint a kozbeszerzési dokumentációban
fog|altz|<nak megfelelően utófinanszítozással töĺténik a Yál]a|koző ....''. számu bankszámlájára
ítuta].á.ssal,

Megtendelő kijelenti, hogy a szeĺzőđés Ílnanszírozását utőfinaĺszfuozás keľetében terĺezi, a
pá'Iyázatot utófinanszírozäsiiýnnyelfoga benyrijani. Megenđelő kijelenti, hogy amennyiben a jelen
szetzőđés flnansziĺozása a tzmogatő n5ll7atkozata illetőleg a megkotendő támogatási szeruődés
a|apján nem finanszitozhatő utőEnanszítozás kerctében, csak szál]itői Enanszítozással, akkoĺ a
Megtendelő a Kbt. 141. s (4) bekezđés a) pontja a|kaLmazásäval fenĺtatýa a lehetőséget 

^ 
szeflődés

módosítására. A szeruődés módosítása l fentl esetben énnĺ a szetződés finaĺszítozását. az
e|szárĺolás mődját, az előIegmétékét és az eIőIeggel való elszámo|ás mőđját.

A számlákon kiilön fel kell tüntetni a nem elszámo|hatő kĺiltségelemeket.

5. A szán]át a Megľeĺdelő Budapest VIII. keĺiilet Józseft'áľosi tnkormányzat részérc kell kiállítzni
és benyúitani.

6. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő szám]ákkifizetésének pénzneme a fonnt GIUĐ.

7.Felek rcgzítik, hogy a szőmlázás és az eLszámo|ás minden esetben a mindenkoĺ hatályos
jogszabáiyok szerint történik, figyelemmel a számLázásĺa és az elszámolásĺa vonatkoző jogszabalyok
batáiyba lépésének, illetve hatäIyoĺ kíviil helyezésének, valamint módosítás esetén a módosított
tendelkez é s hatáIyb a lę é sének időp oĺgáta.
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8. Megtendelő késedelmes fizetése esetén aYá|]a|kozőt a Ptk. szednti késedelmi kamatilleti meg.

9.A Lĺfrzetések tekintetében hivatkozunk az adôzás rendjéĺől szőIő 2003, évi XCII. törvény (Aĺt.)
36/A. $-áĺa, továbbá az áůLanházattástőI sző|ő 2077. évi CXCV torcény 41. s (ó) b.kezáé,eb.n
fogIa|takĺa, amely szednt a kijzbeszetzés eľedményeként nem köthető érvényeseĺ szeĺződés olyan
ioľ 91.me[yel, jogi személyiséggel nem ĺendelkező szeryezettel, illetve szetzőđés alapján iem
teljesíthető kifizetés olyan szerv'ezet tészét'e, amely nem minőslů át]äthatő szerv.ezetnek.

9. Mííszaki átaďás-áwéteL,használatba vételi engedély, utó.feliiĺvizsgílat

l.Felek kijelentik, hogy a jelen szeĺzőđés ketetében megvalósuló bere'házás kivitelezési
tevékenységének befejezését követően műszaki átađ^s-átvételt kell lefolytatni.

Yálla|koző köteles Megtendelővel írásban közölĺri a szetződéses feladatok teljesítését (,Készľe
jelentés'').

Á munka YáLla|koző áItah készte jelentését követően Megĺendelő tőzi k,J' az átadás-átvételi eljfuás
időpontiát és aÍ'rĺ- a. jogszabáiyban megjelölt szervek képviselőit meghívja. Á kivitelezésben
közreműködő aIvá|Ialkozőkat aYá|la|koző hívja meg. A műszaki átađás-äwételi eljáĺás megkezdésére
csak akkoĺ keĺiilhet soľ, ha a jelen szetzőđés szednđ munkák elkésztiltek, és a szükséges
dokumentumok (megvalósulási terv, felhaszná|t és beépített znyagok jegyzőkilnyvei, szálhtőIe.,elek,
stb.) hiánytalanul rendelkezésľe állnak, és a MegtendeIő ńszére átadásnkeriiltek.

Az átadás-átvételi e\jfuást akészt'e jelentést követő 3 napon beltil meg kell kezdeni. Az átadás-źtwéte[,
eLjárásn 7 2 nap táĺ nap ái| rendelkez és te.

Ámennyiben a MegtenđeIő z szerződésben meghatatozotthatáidőt kóvető 3 napon beltil nem kezđi
tneg Lz átadás-áwéteh eljátást, vagy megkezdi, de a szetződésben - a Ptk. 6:247 $ (2) bekezdéséte
figyelemme| _ meghatarozotthatáidőben nelľ;' fejezi be, a Vállalkoző kétésére a teljesítésĺgazoLást
köteles kiadni.

2.A műsza|ĺ átadás-áwéteh e|1árásńL 3 pé|dányban jegyzőkönyvet kell készíteni, amilből 1 pé|đáĺy a
Me$endelőt,7péLdány peđig aYá|7a|kozőtilleti, 1pélldány peđigaműszakiellenőré.

3.Megrendelő a m(lszaki átadás-áwétel soĺán köteles a munkát megvlzsgáůn és a vizsgźůat a|apján
felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok |ĺjavltasának, pótlásának hatáiđejét jegyzőkönyvben
ńgzíten.

Ha a jegyzőkönyv h]bát,hlbĄegyzéket tafialmaz, akkot azt aYá|]akozőĺak alá kell ímia zzza\,hogy
Yá17a1koző ahlbajegyzékben foglaltakn észrcvételt tehet, melyet ahilbajegyzékben tögzíteni kell.

A.Yálla|kozó köteles a Megtendelővel kózösen felvett hiba- és hiánylista alapjän a szfüséges
javttasokat a kitilzott hiánypótlási hatánđőte, saját költségéľe e|végezru. Me$endelő köteles a fenti
javĺtások előírt I. oszta|ý, jeleĺ szetződésnek megfelelő minőségben vaIő e|végzése után a
kivitelezési munkákat átvenni.

Ha a Yállalkoző a 1avítzst fuásbeli felsző1itas ellenéľe ĺem végzi el, a Megrendelő azt a YáLlalkoző
költségéĺe elvégeztetheti, és az ,g felmeľĹilt koltségeket jogosult a Yáilalkoző számáta
továbbszámlázni a garaĺciá|ls felelősségvállalás megtaÚása mellett. Á fenti jog nem éĺni a
Megrendelő azon jogát, hogy a 11. pontban foglalt, a szenődés hibás teljesítésével kapcsolatos
elállási jogáĺval_ rz ott említett feltételek fennáL]ása esetén _ éljen
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S.Nem tagzdhatő rne1 az áwétel a munka oIyan jelentéktelen hilbat, biíĺyaí miatt, amelyek a

kijavításukka| pótlĺísut'kaljátó munkákfolytáĺ sem akadályozzák a tendeltetésszeľű hzszná|atot.

6.Yáililkoző a műszaki ätadás.átvéteh' e\játás időpoĺgában köteles Megtendelő tészére 5 pélđányban
átadn a munkaterĺilet átadása és a kivitelezési ilLapot közötri eltéĺéseket tarta|maző dokumentációt,
valamint azokat az tatokat (teliesítĺnény n5,l7atkozat 

^z 
összes beépített arrya;gÍa, hulladék

nyilvántaľtó lap, hulladék befogadó ĺ,1iatkozat, felelős műszaki vezetői nylJatkozzt, villámvédelmi
vŁsgáiaĺ jegyzőkőĺyv,e|Ienőtző, métési jegyzőkonyvek és egyéb minőségi vlzsgáLatok eĺedményei
sĄ, amely a szetződésszerű teljesítés szednti e|birá|ásához és az e\végzett munka áwétetéhez

szükségesek.

7.Áz esetleges sikertelen átadás-áwétel költségei a Y átla|kozőt teľhelik.

8.Ha a Megendelő egyes munkatészeket a teljesítés eIőtt áwesz (előzetes átadás), ezek tekintetében a

káweszéIy zz áwétell időpontjától a Megende|őrc szá|I át.

9.Á ielen szeĺzőďés akkoĺ tekintető teljesítettnek, ha a munka első osztályu minőségben, hiba- és

hiánymentesen elkésztilt és azt ĺ Yá\lalkozó a Megĺendelőnek ätadja sikeĺes és hiáĺytaLan átadás_

áwéte|l eljárás befejezésével, valamint a teliesítést a Megtendelő teljesítésigazo|ássa| igazolta.

10.Az etedményes átadás-äwéteh ebjárástől számitott 1 éven beliił a kivitelezési munkát újból meg

kell vŁsgálnl (utó-fetĹilvŁsgálat). Az utó-feltilvŁsgőĺ|at tészhatáidők Żz átvett részmunkák
Megtendelő áItah átl,ételének időpontjátó| számitandóak. Á. Megendelő készíti elő 

^z 
vtő-

feliiLlvizsgálaĺ e\jáńst és hívja megatÍa" az énntetteket.

Az utófeltilvŁsgálati e|játás sotán Felek jegyzőkoĺyvet vesznek fel az észlelt hibákÍól,
hiányosságokÍól. Ä Yá]Ialkoző a hlbajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a Megrendelő á|tal

átadotthlbĄegyzékben szeteplő hatáddőben megsztintetni. Az utófeliiłvizsgálati e|játás soĺán észlelt

hibák tekintetében egyebekben a műszaki átadás-áwétel soĺán észlelt hibák esetében követendő
eljfuás az lrányadő.

10. Jótáltás és szavatosság

IJőtá|lás:
Yői7a|koző ganntalja:
- valamennyi, ielen Szeződésben és annak a|apját képező szeľződéses okmányban meghatatozott
paĺzĺĺnétet és mriszaki adat eIérését,

- hogy az áItaIa létĺehozott munka eredményeként létrejött tendszeĺ minősége minđ a fe|haszĺáIt
anyagok, mind a munka eredményeként létÍeiött ĺendszeĺ szetkezete és kivitele szemponýábőI az

érvényes Ínzlgyut' szabváĺyoknak és előfuásoknak megfelel és a szerződéses cél elétését

mxadéktalanul bŁ to sítj a,
_ a szerződés szerinti munkák szakszetít és hibátlan ebégzését, avonatkoző szabványok és előírások
betatását.
AYalLa|koző jőtá|Lásíkotelezettségének időtattamz az átadás-áwétellezárásátőI számitott . '. ' '
hónap (ajánJattevő Ąánlatának megfelelően). Bz aIőI kivételt képez az, ha a jogszabáIy ennéI

hosszabb iđőtvagy kötelező alkatmassági időtá|lapít meg, amely esetben ez ahosszabbhatándő a

jőtá||ás ídőtartama. Ezen feliil Vállalkozó gannta\ja a beĺendezések, szalipai szerkezetek

megfelelőségét z m(tsza|ĺ előírásokban, va|amiĺt a hata\yos jogszabáIyban előítt kötelező
alkďmassági (szavatossági) íđeje a|att'

2.Szavatossás..
Yá|La|kozőt az átađás-áwételkezfuásátőI számitott 72hőĺapig kellékszavatossági kötelezettség teĺheli'
melynek szabahyałt a Ptk. tarta|mazza. Amennyiben a beépített aĺyagok gyártőja áIta'I válLa\t
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időtattam ennél hosszabb, akkoĺ ez az időtattam kányadő.Yá|1a|koző szavatot1a,hogy a műsza|<lJag
és minőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkoző magyar és EU előfuásokbaĺ és szabványokbaň
meghatarozott (I. oszta\ý) minőségben teljesít. Á nem Í. osztaLyú' teljesítést Megrendelő jägosu1t
Yá'lla|koző köItségérc és veszélyére a gannciĄlls felelősségvállalás 

^.g^ná"^ 
me[ětt

újrakiviteleztetrri, melyet Vállalkozó köteles ha|adéktaIanul elvégezni. A fenđ" jog nem éĺ',ĺ a.

|í9$tendelő azon jogát, logy " 11. pontban foglalt, a szetződěs hibás tďjesítese"el kapcsolatos
elállási jogánal_ az ott említett feltételek fenná\Lásaesetén _ étien.

.,\ garancn|ls időszak megkezdődését kovető 12 hőĺappal (majd azt kóvetőeĺ a garanciáhs időszak
végéĘ évente a Megtendelő á|tal megjelölt időpontban) a Megĺendelő és a Yá|la\kozó közös
feliilvizsgálaĺ bejfuást tafi. Bátmely, a Megrendelő képviselője áIa] a bejańs során észlelt hibát
és/vagy észrevételt a YáIla|koző köteles nyolc (8) näpon beliil orvosolni, vagy ha ez 

^körĹiłményekből vagy a h]bz jellegéből adőđőan nem lehetiéges, a lehető legovidebĚ, Felek által
megszabott határiđőn beliil'

A łanncnlls és jótállásí iđőszak tafiamán beltil bármĄ a MegtendeIő áItaI felismert hibát köteles a
Yálla|koző az adott hiba feléje torténő ftásbeli bejelentést követő nyotc (8) napoÍl beltił orvosolĺri,
vagy ha ez a koĺtilményekből vagy 

^ 
hiba jellegébő| adődőan nem lehetséges, a lehető legöviđebb,

Felek áItaI megszabott hatáddőn beliil.

A garanciális időszak lejfutát megeLőző harminc (30) napon belĹil a Megendelő és a Yä|la|koző
közosen újabb feltilvizsgá|aĺ bejfuást tafianak. Bátme|y, a Megendelő képvise|ője á|taI a bejáńs
soĺán észlelt hibát és/vagy észtevételt aYá|lalkoző köteles nyolc (8) napon Ĺeli.il orvosolni, vagy hu
ez a koľiilményekből v^gy a hiba jellegébő| adődőan nem lehetséges, a lehető legövidebb, peleĚhtat
megszabott határidőn beliil.

A gatanciáhs időszakban észlelt hibák tekintetében egyebekben z műsza|i átadás-áwétel során észlelt
hibák esetében követenđő e|1árás az tányadő'

Ámennyiben a Felek között ilta támadna atrő|, hogy a hiba hibás teljesítés, akkot és az iryen
esetekben aYá|]a|kozó köteles oýn fiiggetlen szakéĺtő álLásÍog|a|ását kikémi, amelynek döntését a
Megtendelő is elózetesen elfogadja. Az ilyen független mindkét Fé]ĺe kötelező éwényű,. Á fiiggetlen
szakértőveIkapcsolatos valamennyi költséget aYáLLalkoző köteles viselĺri.

AYá|]a|koző a jőtáilásiídőszakleteltét követően is a fentiek, illetve a jogszabáIyokban meghatatozott
módon továbbra is felel mindazoĺ aĺyagot beĺendezések és munlľák hibás teljesítésééł, amĄek
esetében avonatkoző jogszabályok vagy a fenti előírások hosszabb szavatosság1iđőt állzpítanak meg.

tl.Szetződést biztosító mellékkötelezettségek

l.Késedelmi kötbét:
AmennyibenYálla|koző a szerződés szednti bárctý kötelezettségéthatáĺdőben nem teljesíti, illetve
Íeladatztnak teljesítésével olyan okból, amelyéĺt felelős késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles
fizealj.
A késedelmi kötbér méľtéke: .. '..,/o/ĺaptzĺnap, összesen maximum a nettő ellenszolgáltatás '... %-
a.

Á késedelmi kötbér számitása: a késedelem első napja a teljesítési hatándőt követő 1. munkanap.
Ámennýben a Yái]a|koző a késedelembe esés e|ső ĺapjátő| számiton. 10. napĘ nem teljesíti a
késedelemmel &intett fe|adatot, akkot a Megtendelő a késedelembe esés 11. ĺapján jogosult a
szetződéstől elállĺri és a teljesítési biztosítékothaszná|ĺll,illetve meghiúsulási kotbért érvényesíteni.
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A Megtendelő fentiek szerinti e|a|lása esetében a Megĺendekő a szetződésszegéste vonatkozó
szabáLyok szednt kátéńtést követelhet. A fenti esetben a Yá|la|kozót a Megrendelő eIáůLásáta

tekintettel kánéĺités nem illeđ meg, és nem jogosultvá|7a|kozői đíjta sem.

Z.Hibás teliesítési kötbéľ: Mértéke megegyezik a késedelmi kötbéne vonatkoző mértékkel. Hibás
teljesítés esetén a MegľendeLő által történt bejelentés és a javítható hiba megsziintetése közötti
ídőszakľa teĺjed ki.

3.Meghiúsulási ktitbér:
Amennyiben a Vállalkoző jeken szetzőđésben meghatarozott fe|adataĺt részben vagy egészben nem
teljesíti _ ide értve kiilönösen 

^zt ^z 
esetet is, amennyiben a Vállalkoző a teljesítéssel olyan okbó|

amely&t felelős 10 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén a Lĺbát 10 nap
alatt nem javtga ki teljes körűen, és Megĺendelő ezétt. a szetzőđéstőL eIá|]'_ a Vállalkozó meghiúsulási
kötbért köteles frzetni a Megrendelő részéte. Á meghiúsulási kötbér méĺtéke 

^ 
flettő e|Lenszolgá|tatas

30 o/o-a.

'Ą fenti esetben a Yát]a|koző válla|kozőí đĺjta nem jogosult. A meghiúsulási kötb& érvényesítése
esetén a Yál]a|kozóval szemben érényesített késedelmi/hibás teljesítési kotbér a Yát]alkoző áital
frzeteĺdő meghiúsulási kötbéĺ összegét csökkenti, feltéve, hogy a Yá|Ialkoző késedelmi/hibás
teljesítési kotbérteljesítési, kötbér-fizetési kötelezettségének szerződésszenien eleget tett.

A késedelmi, hibás teljesítési és a meghiúsulási kötbéĺ összegét a Megĺendelő jogosult a

Yá|7atkozőnak jźĺrő vál]a|kozői díj osszegeből levonni, v^EY a Yál'7al'koző számáta közvetleniil
|ĺszámLázĺi.,,

4.Teliesítési biztosíték:
Megrendelő z szetződés teljesítésének elmatadásával kapcsolatos igények bŁtosítékakéĺt a szetződés
szerinđ, áItalános foľgalmi adó nélkiił számitott ellenszolgáltatás 3o/o-át e|ér'ő éttékű teljesítési
biztosítékot hatarcz meg. Á. teljesítési bŁtosítékot a szenődés hatáýa lépésének napjáta ke|7

ľendelkezésĺe bocsátađ

A sikeres és hiánytalaĺ átadás-átvételi ehjáráĺst követő jegyzőkónyv aLáfuását kóvetően a teljesítési
bŁtosíték a Megĺendelő jőváhagyásával jőtźĺ|lásíbiztosítékká váItoztarhatő,

5 Jótáltási biztosíték:
Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények bŁtosítékaként legfeljebb a

szenődés szeĺinti, áĺ|tz|ános foĺgalmi adó nélktiĺ számitott ellenszolgáltatzs 3o/o-át elétő éttékű
jőtálLásí bŁtosítékot hatałoz meg. A jőtźiLásĺ bŁtosítékot a sikeĺes és lĺánytalan átadás_átvételi
jegyzőkőnyv aLáitásakot kell tendelkezéste bocsátani. 'Ą jőtá|Lási bŁtosítéknak a fenti időponttól a
jőtá|lásiidőszzkidőtattamátakellĺendelkezésĺeá|Ifl1z,.
A teliesítési biztosíték a Megrendelőt illeti meg, ha a Yá|Latkoző a szeĺződés teljesítését a saját
étdekkötében felmeľtilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, đe nem fejezi be.

Ha a Yátla|koző hibás teljesítését a Megrendelő írásbeli Íe|szőhtása ellenéĺe ĺem javtga vagy nem
kiiszöböIi ki, abban az esetben a Megtendelő jogosult aLĺbajawtásĺa szabott hatáĺdőlejártát követő
napon a jelen szetződéstől elállni és a jőta|lási biztosítékothaszná|li. A Megĺendelő fentiek szeĺnĺ
eLällasa esetén a MegtendeLő a szeĺződésszegésre vonatkoző szabáIyok szerint kfuténtés követelhet, a

Yálla'|koző peđig vál]akozői díjĺa nem jogosult, és a MegteĺdeIő ela|lásáĺa tekintettel nem illeti meg
káĺtérítés sem.

6. ,{ teljesítési és jőtá|láĺsi biztosíték szoIgáItatásának kötelezettségét Yállalkoző a l(bt. 134. s (6)

bekezdés a) pontj a a|apján nýthaga, vá|asztÁsa szeĺĺt:
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A biztosítékotYáLlalkoző vá|asztasa szeľint az alabbibŁtosítéknyujtzsi fotmábaĺ ĺýýa:
(Đ óvađékként a pénzösszegnek a Megtendelő [szeĺződéskiitéskoľ kitöltendő] vezetett
[szeĺződéskiitéskoĺ kittiltendő| számű' frzetési számJáján történő befizetéssel , átuta|assa|,va5Y

(ti) pénzii$n lntézmény vagy biztosítő áLta|váJla|t gaĺanciavagy készfrzető kezessé gbiatosítására|

("i) v^g bŁtosítási szerződés alapjáĺ kiállított _ készfrzető kezességvállalást tattz|maző
kötelezvénnyel.

A banki és bŁtosítÁsí gatancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatat]aĺ frzetésre vonatkozó
kötelezettségvállalást kell tattalm azĺia az alapjogviszo ny vŁsgáůata nélkiili fizetési kötelezettsé gre, az
z|ábbi minimális tartalommal:

- pontos hivatkozás a jelen szetződ,éste,

- azt,hogy a biztosíték aYá|la|koző teljesítési kötelezettségei bŁtosítékául szolgál,

- a Megtendelő, mint I(edvezmény ezett f J ogosult megj elölését,

- avá|7alt fizetési összegét,

- az éwényességi idejét,

- u1l7atkozatot, hogy feltétel nélkiiti és visszavonhatatJan,

_ nyilatkozatot, mĄ szerint a l(edvezményezett első igénybeielentéséĺe kifogás és vita nélkiil avál|a|t
flzetési összeghatárángbámnyen összege! vagy összegeket az igénybejelentéstől számitott 5 banki
munkanapon beliil kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkiiLl' hogy a követelés a|apjátvagy indokát
bŁoĺyítana kelljen.

A batosítási szeĺződés a|apjáĺ kiállított _ készfrzető kezességváll alást tatta|maző _ kőteIezvénynek _
abiztosítékjellegéből adődő lehetőség szerint - ugyancsak tattaLmazruakell a fenti adatokat.

8.Á biztosítékok adásának elmulasztása sulyos szetzőđésszegének minőstil aYá|Ialkoző ńszétőI.

8.Megtende|ő abŁtositék futamidejét követő 30 napon beliil köteles a Vállalkozőnak abankganncia
ĺ5nlatko zatot vis s z aadni.

10.,Ą bżtosíték rendelkezésrc álló összege a Megtendelő kóvetelésének kielégítésével csökken.

12. Kapcsolattanás

1.Á Vállalkozó köteles a munkákĺa vonatkoző jogszabáiý előírások szerint felelős műszaki vezetőt
kinevezni. Á Vállalkozó koteles bíztosítan, hogy a felelős műszaki vezető a kötelezettségeit a
vonatkozó jogszzbáIyokkal osszhangban teljesítse.

2.Á munka folyamatzra vonatkozó minden jőváthagyást,megtagadást, utasíťást, értesítést aYá|la|koző
tészérc kézbesítettĺlek kell tekinteni akkor is, amikoľ azokat a felelős műszaki vezető átlĺette a
Megtendelőtől.

3. A felelős műszaki vezető, valamint a Szetződésben meghatÁtozott szakembetek személyének
megváItozta!ása esetén arrőIhaLađéktalanul értesíteni kell a Megendelót. E kötben a Kbt' 128. s (3)
bekezdésében foglaltakĺz, továbbá a Kbt. 132. $-ám figyelemmel kell eljámi. Felek rcgzíĺk, hogy a
Kbt. 128. $ (3) bek. atkaLmazása kapcsán Yá|lalkoző fuásban köteles a szakember lecseĺélését
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megelőzően Megtendelő tészére a Kbt. 128. s (3) bekezdése szednd' jogszabáiý feltételek feĺĺál)ását
fuásban igazolni, a szfüséges inđokolással és dokumentumok csato|ásával.
Á műszaki vezető cseréje a szerződés móđosítását vonhatj^ tna'g^ wtán a Kbt. 732. $ szerinti
koĺlátozásokkal.

4.A Vállalkozó felelős műszaki vezetőie:
Név: [szeĺződéskötéskoĺ kitöltendő]
Felelős műszaki vezetői névjegyzétrl szám: |szetződéskiitéskot kitiiltendő]
Cím: [szeĺződésktitéskor kitiiltendő]
Telefon: [szezőđéskiitéskoĺ kitiiltenđő]
F ax: |szetződéskötéskoĺ kitiiltendő]
E-mai} [szeĺződéskiitéskoĺ kitiiltendő]

5. A Megtendelő ńszérőI aYáLla|koző részéte utasításokat ađő szemé|yek a Megtendelő tészétőL a
következők:
Név: [szeĺződésktitéskoĺ kitiiltendő]
Cím: [szeľződéskötéskot kitiiltendő]
Telefon: [szeződéskötéskoĺ kitiiltendő|
Fax: [szeződéskiitéskor kitiiltendő]
E-mail [szeĺződéskötéskoľ kitiiltendő]

6. A Megendelő műszaki ellenőľe(i):
műszaki ellenőr adataĺ
a) neve (elnevezése) : |szetzőďéskiitéskoľ kitiiltendő]
b) címe (tánýtőszátm, telepiiłés, utca, házszám, emelet, ajtő vagy Pf.): [szeĺződéskiitéskor
kitiiltendő]
c) névjegyzé|ĺ száma: [szeľződéskiitéskoľ kitiiltendő]
d) Tel. /Fax : |szetztĺďéskiitéskot kittiltendő]
e) E-mail: |szetzőďéskötéskot kitiiltendő]

7.Ámennyiben Felek áIta| nem rogzített minőségi, illetve műszaki tattaLmat éttntő kéĺdés meľtil fel,
úgy Vállalkozó köteles Megtendelőt és a műszaki ellenőt haladéktalanul fuásban tájékoztati, majd a
kapott utasításnak megfelelően köteles e|jámi. Felek tudomásul veszik, hogy a műsza|ĺ tatta|otlhoz
képest a Munkát eltétően végezĺĺ csak a voĺatkozô jogszabáIý rendelkezéseknek megfelelően lehet.

13. Szeľződés módosítása, megszűntetése

l.Felek rogzíĺk, hogy a jeleĺ szerződés közbeszetzési et1átás aLapján keĺiilt megkötésĺe, ezétt a
kozbeszerzésekről sző|ő 2075. évi CxLIil. törvény tendelkezéseit is alkalmazni kell a ielen szeruődés
teljesítéséte, módosítására és megszĹintetéséĺe. A jelen szetződés kiegészítése,vagy módosítása csak
fuásban, a felek közös megegyezése a|apján lehetséges.

A szerzőđés módosítása sotáĺ a Kbt. 141.$-ában foglaltak tányadők'

2. Á Megrendelő a szetződéstő| a szetződés teljesítésének megkezdése előtt bármikot eLá|)hat, ezt
kovetően a teljesítésig a szerződést felmondhat1a. A megĺendelő eLát7ása vagy felmondása esetén
köteles aYál]alkozőnak a dtj ańnyos részét megfizetĺri és a szerzőđés megsztintetésével okozott kárt
megtéľíteni zzzal,hogy akártz|anitás aváJlalkozői dljat nem haladhlq^ meg,

3. A l(bt. 143. s (1) bekezdése alapján a Megrende|ő a szetződést felmondhaýa, vagy 
^ 

Ptk-ban
foglaltak szednt e|á|]hat a szetzőđéstől a következő esetekben:



Đ feltétlentil szüks.éges a szeĺzőđés olyan lényeges módosítás a, ameIy esetében a Kbt. 141. s a|apjáĺn
új közbeszerzési e|jfuäst kell lefolytatni;

b) a Vállalkoző nembiztosíga a Kbt. 138. s -ban foglaltakbetattasát,vagy 
^Yá|Ia1koző 

személyében
érvényesen olyan jogutóđlás kóvetkezett be, amely nem felel meg a Kbl 139. $ - ban fo$aláknak;
vagy
c) az EUMsz 258. cil<ke a|apján a közbeszerzés szabáIyanzkmegszegése miatt kötelezettségszegési
eLjáĺtás lndult v^gy az Európai Unió Rírósága az ELiMSZ 258l cikke alapjáĺ inđított ,ý,aš^n
kimondta, hogy az Európai Unió jogábőL eredő vďamely koáezettség tekiátetében
kötelezettségszegés tofiént, és abfuőságáltal megállapított jogsértés njatta szetződés nem semmis.

4: Á Megendelő köteles a szerződést felmondaĺi, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szednt - attő|
elállni, ha a szeruődés megkotését követően jut tudomásáia, hogy 

^ 
sz.ĺzőđő fél tekintetében a

kozbeszetzési eljátás során kjzátó ok állt fenn, és ezétt |<t kellett vo|na zämi a kozbeszetzésí
eljárásból.

5. Á Kbt. 143' s (3) bekefdése a|apján a Megendelő, mint a1áĺúatk&őként szerződő fél jogosult és
egyben koteles a szer'ződést felmondani - ha sziikséges oýn hatáĺdőve\ amely lehetővé teLi, hogy
a szerződéssel éľintett fe|adata e|látásfuő|gondoskodni tudjon _ ha
,) a YálJa|kozőban közvetetten vagy közvetLenuú, 2}o/o-ot meghďadó nrlajdoni tészesed ést szetez

ualameLy olyan jogĺ szemé|y vagy személyes joga szednt jogképes szet\Iezet, amely tekintetében
fennáll a l(bt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjábaĺrneghatztozottfe\tétel fennáll.

u Yál7a|koző kozvetetten vagy közvet]enĹil 25o/o-ot meghaladó rulajdoni tészesedést szeÍ'ez
valamely olyan jogi személyben vagy szeÍnélyes joga szerint jogképes szewezetben, amely
tekintetében fennáll a I(bt. ó2. s (1) bekezdés k) pont kb) Ąonqában meghatát'ozottvalamely
feItétel fennáll.

6.Megľendelő jogosult a Yá|la|kozó sulyos szetződésszegése esetén - írásbeli nytIarkozatáva|
azonna|lhatá)7yal, Megrendelő kfutéńtésĺ kötelezettsége néllrĹil _ a szetződést felmondativagy attőI
elállni.
Yá|]alkoző sulyos szerződésszegésének minősiilő ok kiilönösen, de nem |rlzárőIagha
- a késedelem, amelyért a Vállalkoző fe|eIős eléľi a 10 napot;
-Yá|lalkoző hibásan teljesít és a hibát 10 nap alatt nem javĺga ki teljes körűen;
-Yái|alkoző a teljesítést jogos ok nélktil megtaga;dja;
. Yátla|kozó jelen szetződésen alapliő kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy
ennek következtében Megtendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;
- Yál]alkoző felfüggeszti a kifizetéseit, ellene iogeĺősen csőd- vagy felszámolási e|járást ĺendelnek el,
YáLlatkoző legfőbb szefve a tztsaság vége|számo|ásának, megkezdéséĺől, fe|számo]asának
kez demény ezés étőI haútoz ;
- jogszabá|yon,vagy a je|eĺszetződésen alapuló felmondási vagy e|allási okok fennállnak
- Yá|Iatkozó bármilyen módon megtéveszti az Megĺende|őt, vagy vaLőian adatot szolgaltat és ez
közvetlen vagy közvetett módon súlyosan kátos hatással lehet a lényeges szeződéses kötelezettségek
teljesítéséĺe.

14. Vegyes ľendelkezésekése

1. A jelen szetződésben nem szabáIyozott kéĺdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a vonatkoző
mindenkori hatályos jogszabá|y ok iĺányađók.

2.Felek kifejezetten ĺögzítik, hogy a szerződés teljesítéséte a Kbt. 140. s (1)-(9) bekezdése nem
lráĺ:yađő.

3.A felek megállapođnak, hogy a. szetződés teljesítése során közöttĹik felmeĺtilt vitás kéĺdéseket
eLőszot megkíséĺlik közvetlen targyalasok uýán rcndezn.

\l
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Az egyeztetés eteđménytelensége esetén foĺdulnak a biĺősághoz. Jognta esetéĺe a megtenđelő
székhelye szerinti bfuősáĺgklzárő|agos illetékességét kötik ki szerződő felek.

4.Megtendelő és 7 ýĄllakozó tudomásul veszik, hogy a munka közbeszetzés teljesítéséhez
kapcsolódik, í.gy 

^ 
munka ellenértékének kifizetése soľán az adőzás ľendjéről sző|ő 2003. évi XCII.

törvény 36/A. $-ának (1) bekezdését kell a|ka|maznl. A szo|gáItztő tészérc havonta nettó módon
számított 200.000 fodntot meghaladó összeget a megtendelő abban az esetben frzet|<lha'

a) aYá|Ia|kozó bemutat, átad vagy megkiild 30 napnál nem ĺégebbi nemlegesnek minőstiLlő
együttes adőigazoIást,
vagy
b) a Vállalkoző akLfszetés időpontjában szeĺepeIakóztattozásmentes adőzőiadatbázísban.

S.Amennyiben a jelen szetződés báľmelyik ĺendelkezése érvénytelenné vá|na, a szetződés többi tésze
továbbĺa is hatályos és érvényes maĺz.đ. E,bben az esetben a feleknek olyan megállapodásta kell
jutniuk, amely legĺnkabb megfelel az éwénytelenné vált ľendelkezés eĺedeti céIjának.

6.'Ą MegtendeLő a Kbt. 136. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbíakatĄa elő:
a) Yátl|alkoző nem flzethet, illetve számothzt eI a szetződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szeľinti feltételeknek nem
megfelelő tatsaság tekintetében meriiłnek fel, és melyek a nyeftes ajáĺlattevő adóköteles
jövedelmének csökkentéséĺe alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama a|att tulajdonosi szetkezetét a MegrendeLő számán
megismerhetővé teszi és a Kbt. 1'43. s (3) bekezdése szerinti ügyletekől a Megtendelőt
ha|ađéktalanul éľtesíđ.

7. Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítés sotán létrejővő, szeĺzői jogi védetem a|á eső
alkotáson Megĺendelő teĺĹiłeti kor|átozás nélktiü, hatátozatfaĺ ídejű, l<lzárólagos és harmadik
személynek átzđhatő fe|használási jogot szetez, továbbá jogot szetez az a|kotas (terv) átdolgozásán
is. Felek megállapodnak, hogy z |éttejövő szerzőí jogi védelem a|á eső alkotások a Megtendelő
tilaj đoĺálb a keľtiłnek.

8. A Vállalkoző vá|Iahja, hogy aközbeszetzésí ehjfuáshoz és az a|apján kötött szetződés teljesítéséhez
kapcsolódó dokumentumokat z teljesítés Megtendelő áIta|l e|fogadását követő 5 (öĐ éĄmegőtzí. A
fentiektől eltéľően azon dokumentumokat, amelyek a szerződés megszűnésekor a Megtendelő
r'észérc átadásta kerĹiłnek (szetzőíjogi véđelem a|a eső művek, alkotások) csak a Megĺendelő számán
torténő átadás időponqĘ köteles a Megrende|ő megőnzti. Bzen dokumentumok őtzésérő| azok
áwételét követően a Megtendelő, mint trrlaj donos köteles gondoskodni.

9.YáiLalkoző a szerződés teljesítése soĺán, kommunikáciőjában, viselkedésében nem közvetít
szegręáciőt, csökkend' a csoportokĺa voĺatkoző előítéleteket.

10. Jelen szetződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek a dokumentumok a|ábbi soľendjét
hatarczzákmeg

^) A Felek á\tal megkötöttszetződés
b) 'Ą közbeszeruési eLjárás ajánlattétell felhivása
.) Á közbeszetzésí etjfuás ajánlattéteü' dokumentácíőja és a |<legészítő tájékoztatás
(amennyiben ĺeleváns)
d) A közbeszetzési e|jáńsban benpijtott és elfogadott ajánlat és annak hiánypőtlása
(amennyiben televáns)

Felek megáJlapodnak, hogy fenti b)-d) pontokban fut dokumentumok kiilön csatolás nélktil is jelen
szetződés mellékletét képezik.

*Lr,



11. Jelen szerzőđést szetződő felek elolvasás és megétés uťán, mint akaĺatukkal mindenben
!?Ę.sy.,at jőváthagyőIag 4 péIdányban a|Áfuták, amelyből 3 pé|dáĺy a Megtendelőt és 1 pé|dáĺy a
Vállalkozót illet.

Budapest,2016.

Megľendelő
Budapest Főváľos VIII. keriilet

J ő zs efv áto si o n'ko tmäny zat
képviseletében

dr. Kocsis Máté
polgármestet

Jogi szempontbóI ellenjegyzem:

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és meýizásáhőI

&. Mészáĺ E,ľika
aljegyző

Fedezet:. ....' dátum: Budapest, 2016.

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páds Gyuláné
gazdasägqvezető

Yái|a|koző
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,,Naptafoľgó Egyesített lvoda Kincskeľeső Tagóvo da hőszigetelés
(udvaľi homlokzat és tiizÍal) nyiárczźlľó cseľe, utcai homlokzat

fe|űiítáĺsa,,

A l(bt. 115. s (1) bekezdése szednti, hirdetmény nélkĺili tfugyalás nélkĺili közbeszezési
eliätás
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AJÁNIÁTľÉľBu ľBrgÍvÁs

1. Ajánlatkéń: Budapest Főváĺos VIII. keriile t J őzsefvatosi onkormányzat
cím: 1082 Budapest, Baĺoss u. 63-67.

A közbeszetzésí eL1árás lebonyolítója:
Hajdu Ugyvédi Iroda
dĺ. Hajdu Zoltan
felelős akkĺeditált szaktaĺácszdő
lajstĺomszám: 003ó3
Cím: 1053 Budapest, Yámház kĺt. 8'
Telefonszá m: + 36 -7 / 7 83 _83 64
F ax szám +36-1 / 7 83-8364
E-mait info@j ogilag.hu

2. EI,1árás fa1tá1a

A I(bt. 115. s (1) bekezdés szerinti hiĺdetnény nélktiLli tátgya|ás nélkiili közbeszetzési e\jáńs

3. Á. közbeszetzési dokumentumokat az ajáriatk&ő képviseletében eljárő bonyolító szefvezet kiiłdi
Íne9 az ď1ánlattéke felkéĺt gazdaság| szeĺvezeteknek, elektĺonikus úton.

4. A szeruődéS megnevezése tátgya, mennyisége:

Naprafoľgó Egyesített óvoda Kincsketeső Tagóvoda hőszigetelés (udvari homlokzati és
tínÍal) nyí|;ászáttő cseÍe' utcai homlol<zat Íelűiítása

Mennyiség: Utólagos utcai homlokzai és tűzfa| hőszigetelés, n)ĺflászátők cseĺéje, utcai homlokzat
f eIűjítasaamitszakispecifi kációbanmeghatát,ozottaknakmegfelelően.

Az ajánLatkérő tájékoztaga az aján7attevőket, hogy a szetződés teljesítése az ővoda folyamatos
mfüödése mellett fog történni.

A konkľét mennyiséget az őtazadan kiiltségvetés tattalmazza.

5. Szerzőđés meghatztozása: Kivitelezésí szerződés

6. Keretrnegállapodás kötés&e, đinamikus beszerzési tendszet a|ka|mazásáĺa, elektĺonikus ádejtésre
soĺ keriil nem

7. Szetzőđés ídőtzttzma:Támogatasíszetződéshatáiyba lépésétől számitott 8 hónap, amely akként
éĺtendő, hogy aYá|la]kozőnak a fenti időtatam alatt egybefüggő 4hőĺap alatt kell a kivitelezést
megvalósítania (befejezne) Az egybefiiggő 4 hőnap időtattamot a Yá|lalkoző az éĺnten.
lntézmény vezetőjéveI kölcsönösen ftásbaĺ köteles egyeztetni, amely közösen egyeztetett
időtanarnot a Megĺendelő nevében e\fuő műszaki ellenőmek jóvá kell hagyna. Á kivitelezés
befejezése a|att a Megendelő a siketes ésbiánytz|zn átadás-áwéte|l e|játás befeiezését érľi.

Á jelen szeruődéshatźiybalépésnek feltétele a megkcitott TárnogatasíSzerződéshatáIybalépése. Á
hatÁIybaLépés napjfuőI a Megrendelő fuásban tĄékoztaga aYálLalkozőt.

Fentiek z|apjáĺ a kapcsolódó pĺojekt megkezdési napjának a jelen szerződéshatáIýa|épésének napja
minősiil.

8. Teljesítés helye: Naptafotgó Egyesített óvoda Kincskereső Tagővoda (1089 Budapest,Bláthy
ottó u. 35.)

- (':
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9. Ellenszolpáitatás teliesítésének feltétele és/vagrr hivatkozás a vonatkoző iosszabáL|vi
tendeĺkezésekre

a.) Abenlházás fedezete a I(EHOP-5.2.9 kőđszámű,páIyázat keĺetéből keriil flnaĺszltozásn. A
tamogatzs mértéke maximum az osszes etszámolhatő költség 100o/o_a. Íĺjźtĺlatkérő a Kbt. 53. $ (5) és

(6) bekezdése alapján tajékoztaga az ajánlzttevőkeq hogy tamogatasn kánylnő béoyt (pláLyázatot) fog
benýtania fenti kódszáműpabyázat keretén beliil a tamogatas tekintetében.

Ajänlatkétő tajékoztzýa' az ajánlattevőket, hogy az eIjátásban nem e|számolhatő koltség is
beszeruéste keĺĹil, a dokumentaciő ńszétképező árazarfan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
A nem elszámolható koltség mértéke az ajánlattevő ajánlatának függvénye. 'Ą nem e|számo|hatő
költséget a Megtendelő saját forrásból f,nanszitozza.

AjánLatkérő felhívja a figyelmet, hogy a hogy a tamogatas százaIékos aráĺya aTámogatási Szeĺződés
megkötését követően váItozhat, amennyiben az e|számotható koltség nem éri eI a 700o/o-ot, a|<kot az
ď1źłnlatk&ő az elnemszámo|hatő tészre vonatkozó összeget sajátfottásbőIbiztosíga.

A Kbt. 135. s (72) bekezdése a|apján ajánlarkérő tájékoztaýa az zjänlattevőket, hogy akózbeszeruési
et1átás etedményeként megkötendő szerződés hatźůybalépése tekintetében a Tárĺogatasí szetződés
hatźłIybalépését felfiiggesztő feltételként köti ki z szeruőđésben.
Ajánktk,érőfelłlíl1.a afglelmet, bogy a táľnogatási intenĘtás anźn1a a7alábbiak s3,eriĺlt keriłl meýahźĺv4źsra

A tánogatás térEleges néľtéke a4 al,źbbi módon rzegźlkpftoa hźmogatási össąeg és a4 elsryźnolbatĺi ktiltség

hánjladosa aląján bahźro7hah1 neg: A< eneľgiahatékorysági projektrés7 uonatkoýsában a7 éues elsődleges energia

fogyas{ásĺźnak cstikkenése [Hľ/a x 400 [Ft/kIľĺhJ + a projekt keretében teľveryĺt kapacitás negłjuló energia

előállítĺźsára [kĺY] * 630 000 [Ft/k|Y].

b,) Az ajáĺiattétel, a szerzőđés és ahfrzetések pénzneme z fonnt,

c.) Fizetési ütemezés: Megĺendelő 2 db szämla (1 db részszánla és 1 db végszám7a) benýjtásáta
biztosít lehetőséget a szetzőđéstervezetben meghatátozottaknak megfelelően.

d.) A szerzőđés szeľinti és a jogszabályoknak megfelelő számla kifizetése a Ptk. 6:130. s (1)-(2)
bekezdésétől eltéĺően, a Kbt. 135. s (1)-(3)' (5)-(7) bekezdései, valamint 322/2015' (X.30.)
I(orm. ĺenđelet, valamint z kózbeszerzési dokumentácíőban foglaltaknak megfelelően töténik,
utôflnanszítoz ás keĺetéb en.

LjánLatk&ő tájékoztaýa az ajánlattevőket, hogy a szerződés finanszfuozását wtőfrnansztozás
ketetében tetvezi, a páiyázatot utőfrnanszírozási igénnyel foga benýjtani. ÍĺjánJarkéń
tÁjékoztaýa az ajánlattevőket, hogy amennyiben a jeIeĺ szerződés frnaĺszítozása a tamogatő
ĺyĺ|atkozata illetőleg a megkötenđő tamogatasi szerzőđés a|apján nem frnanszlrozhatő
utófrnaĺszitozás ker'etében, csak sza]Iítői frnanszítozással, akkot ajánlarkérő a Kbt. 141. s (4)

bekezđés a) pontja aka|mazásával fenntarga a lehetőséget a szetződés módosításáĺz,. A szetződés
módosítása a fenđ esetben éĺiĺi a szetzőđés frnznsziĺozását, az eLszámo|Ás mődját, az eLőIeg
mértékét és az előleggel va|ő e|számolás módját.

A szárn]ákon kiilön fel kell tiintetni a nem elszámolható kóltségelemeket.

e.) Ajánlatkérő a Kbt. 135. $ (7) bekezdése a|apjźtĺ az á|tallános fotgalmi adó nélktiĺ számitott
ellenszolgá|tatás So/o-ának megfelelő előleget biztosít, előleg számla ellenében. Az eIőLeg a
végszäm|źhól keĺiil levonásra, a szetződésben meghatározotta|mak megfelelően.
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f.) Tattalékkeret meghatarozásátanem keriiĺ sot.

g.) Ajáĺla;tk&ő teljesítési és jőtÁlLásíbiztosítékot hatatoz meg a következők szerint:

Ajánlarkérő a szerződés teljesítésének elmara dásával kapcsolatos igenyek biztosítékak ént a
szerződés szednd áLta7ános foľgalmi a<ló nélkĹil számított ellenszolgáltatás 3o/o-át elétő értél*ű
teljesítési bŁtosítékot hatatoz meg. 'Ą teljesítési bŁtosítékot a szětződés hatályba lépésének
ĺap1ára kell tendelk ezéste bocsátani.

Ajánlatk&ő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igenyek biztosítékaként legfeljebb a
szetződés szerind áitalános foĺgalmi adó nélk{il számitott ellenszolgáltatas 3o/o-át e|étő érté;1ďt
jőtáilásí bŁtosítékot hatarcz meg. Á jőtállásí biztosítékot a sikeres és hiánytz|aĺ átadáts-átvéteh
jegyzőkönyv aláíĺásakor kell rendelkezéste bocsátani. A jőtá|Iźtsí bŁtosítéknak a fenti időponttól
a jőtá|Lásiidőszakídőtatamátakellľendelkezésteá|]na.

A bŁtosítékokkal kapcsolatos feltételeket a szetződésteralezet tartz|mazza.

Az ajátlLattevőknek az ajátiaalkbarL _ 
^z 

ajánLa*j ĺyllatkozat tészeként - ĺyl7atkozniuk kell, hogy a
fenti biztosítékok hatánđőben töténő nýtasfuőI'

h.) Vonatkoző jogszabályok ktilönösen:
- az ađőzás reĺđjérőIsző|ő 2003. évi XCII. törvény
- zkőzbeszerzésektől szóló 2015. éwcxI.lII. törvény (Kbt.)
- aPoIgári TöĺvénykönyvtőI szőIő 2073. évi V. törvény (Ptk.)

i.) Á. ĺészletes frzetésí feltételeket az ajárť'ai dokumentáciő tészét képező szetződés teÍvezet
tattaLmazza.

j.) A szetzőđés során az egyenes ÁFA fin".'s zirozäs szabáĺIyai az tányzdők.

k.) A kifizetések tekintetében hivatkozunk az adőzás rendjétől szôIő 2OO3. évi XCII. torvény (Art.)
36/ A $-ára, továbbá' az á|]anháztafiástôI szőIő 2071. évi CXCV torvény 41. s (6) bekezjéseben
fog|altakn, amely szerint a kózbeszeľzés eredményeként nem köthető éĺvényesen szerződés
olyan jogi személlyel, jogi szeméIyiséggel nem tendelkező szewezettel, illetve szeruődés aIapján
nem teljesíth ető |ĺfrzetés olyan szeÍ\rezet részéte, amely nem minős l1I át]árhatő szervezetnek.

10. Változatokra (altematíĐ aiánlatokĺa vonatkozó információk: AiánLatkétő tőbbváLtozatú'
(alternatív) aján1atot nem fogad el.

11. Vételi iogta (opcióra) vonatkozó információ: vételi jog nincs.

72' Részajánlattétel lehetősége vagy |<Łfuása: Részekĺe torténő aján|attétel nem lehetséges. 'Ąz
ď1ánlatkétő a Kbt. 61. S (4) bekezdés a|apjáĺ táłjékoztaýa az ĺjánJattevőket, hogy ĺészekĺe töténő
zjánlanétel nem lehetséges, mivel a kivitelezést egységes benlházásként kell kezelĺri.

1 3. Meghos szabbítÁsra v onatkoző nformáciő
A szetződés meghosszabbítható: nem

7 4. Szetződést bŁtosító mellékkötelezettségek

A szetződést bŁtosító mellékkötelezettségek a szetződéstervezetben keĺĹilnek meghatátozásra.

t\l
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15. A nyeĺtes közös aiánlattevők által létĺehozandó gazdálkodó szeľvezet:

Ajánlztk&ő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. s (9) bekezdése szerinti ptojekttáĺsaságlétrchozását.
Aján|atk&ő a ptojekttzĺsaság Léttehozását sem az önállő, Sem a kozös ajáĺiattevők esetében nem
teszi lehetővé.

t6. Kizáĺő okok és megkövetelt igazolási mód:

Az aiánlatkéń á|tal eLőíttllłzátő okok és a meskövetelt iEazolási mód:
Az e|járősban nem Lehet ajánlattevő, alvállalkoző, és nem vehet tészt az alkalmasság igazoIásában
oLyaĺ gazdasági szeteplő, akivel szemben a Kbt' 62. s (1) és (2) bekezdésében meghatátozott|<lzátő
okok bármelyike fennáll.

Isazolási mód:
A 321/2015. (x.30) Kotm. rendelet 17. s (1) bekezdése a|apján az ď1ín7attevőnek az ajánlataban,
egyszerű ĺsn]atkozatot kell benýtalia anő|, hogy nem tafioz1k a fentiekben meghatátozott|<lzátő
okok hatálya ala,valamlnt a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alponqát a 327/2075. (x.30) Korm.
ĺendelet 8. $ i) pont ib) Ąontja és a 10. $ g) pont gb) alponqában foglaltak szeĺłnt kell igazolĺri'
Az ajánlztk&ő elfogađja,ha zz ajän|attevő a 327 /2075. ě.30.) Koľm. ĺenđelet 7. $ szeľinti _ korábbi
kozbeszerzési eljárásban felhasznált _ egységes euĺópai kozbeszetzési dokumentumot n).uit be,

feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelĺrek a valőságnak és tattalmazzák az ajánLarkérő
áitaI a' klzáĺrő okok igazolása tekintetében megkövetelt informáciőkat'

Az a|vá|lalkozó és adott esetben ^z alkalmasság ĺgazo|ásában tésztvevő más szeÍ\rezet
vonatkozásábaĺ az Ąánlattevőĺek nyilatkozatot ke|7 benýjtania a:.ĺől., hogy az énntett gazđaság1

szeteplők vonatkozásábanĺemállnak fenn a fenđek szeĺinti kizáĺó okok.

Az ĄánLattevőnek továbbá' ĺ,1J|atkoznta ke|t hogy a szetzőđés teljesítéséhez nem vesz Ęénybe a Kbt.
62. $ szerinĺ z|váů]a|kozőt'

Az ajátĺLatkéń |lzáĄa az e|jfuásbőlr azon ajánlattevőt, akivel Szemben' vagy akinek aLvá|1a|kozőjáva|

vlgy az alkalmassági ígazo|äsban tészt vevő szewezetével szemben a klzátő okok az eljárás során
következnek be.

A |<lzfuő okok fenn ĺem dlására vonatkoző, az ajárůattevő á|ta| tett ĺyiatkozatoknak a jeLen

aján|attéteh felhívás meghildésének napiánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság e|őíĺása: -
Sza|<rnzi tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazo|ás: _

tz. Gazdasági és pénzüg,vi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelménynek:

Az alka|massás minimumkövetelménvet.i)nek meEhatározása:

Á,lkalmas az ajánlattev ő:
P.1. Amennyiben az ajánlattétehhatánđőtmegeLőzőhátomIezátttizleti évben összesen (ahfuom év
alatt) rendelkezik tegalább ĺettô 23 millió fodnt teljes _ áIta|ános forgalmi adó nélki.il számitott -
árbevétellel.

Az alkalmasság megítéléséhez szfüséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1,. Az ajáĺlattevőnek az ajánlatban benýjtandó n,1iarkozatban nyilatkoznia kell, hogy az áItala
igazoltlj kívánt alkalmassági követelmények teljesiilnek, annak az aján7attevő teljeskörűen megfelel.



A gaądasagi sryreplő a7 alkalrzassági kiiuetelnénjlek tetjuítésére uonatko4lí résyletes adatokat taľtalrzayli, aą
e.łánźst negindinífelłlaásban etőĺx ryiktkoiatait iz aiánlatkérő Kbt. 6i. S-a'szednti feÚhívására patli
b erylitani a do kurz e ntádó sryin ti Íortz tźban és tałtalonm al:

P...ĺ, A 32.ĺ / 20.ĺ5. (X.30.) Korrz. rendelet 
.ĺ9.s () beke7désének Ą pon/a atapjlź,x csatolni kelt a7előiő tegfefebbj leryźx ił7/eti éu _ ĺźItalĺinos forgalni adó nétkiit s7lźrníntt _ fuł; diteuĺuřt,ĺl sąlílÍ eredxi, ,ĺg'a*ű,; žun

n1ilatkoąatot, 
1ttólfiiggően, h,gy o<Ęánlatteuő nikorjiitt létre, ittetie rzikor keKdte na a uuéken1séýt, arnenn1iben

egek aą adatok rendelkeryésre állnak.

18' Műszaki és szakmai alkalmasság

A" 
"lk"l''"..ág .i'i^*köo"t.l''é.y" (i)'.k ..gh^tá'o'á'"'

Álkalmas az ajádattevő, amennyib en az a|ábbnknak megfelel:

M.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha ĺendelkezik az e|jáńst meginďtó felhívás megkiiłdésétől visszafelé
számitott 5 évben építési beruhőLzásta és / vagy építési kivitelezési tevékenységt 

"7" /,^gy hőszigetelési
tevékenységĺe vonatkozó szetzőđésszenien teljesített (befejezett) ieferen.ĺá,^l/i.r.ĺ"''řĺĺn."1
amely(ek) értéke legalább eLéfie a nettő 23 millió forintot.

Á fenti alkalmassági követelmény tobb tefeĺenctával(egfeljebb 2) teljesíthető.

lz eIőítt alkalmassági kóvetelményeknek a közös ajánLattevőkegyüttesen is megfe1elhetnek (I(bt. 65.
$ (6) bekezdés).

Az a|kz|masság megítéIéséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazo|ásimód:

M.1. Áz aján7attevőnek az ajánlatban benyujtandó nyilatkozatban csupán nyilatkoznia kell, hogy az
áItz|a igazolĺri kívánt alkalmassági követelmények teljestilnek, az- alkalmassági követeknäiyek
teljesítéséte vonatkoző tészletes zdatokatnem köteles megadni.

Á ga(dasági s7'ereplő aą alkalmassági ktiuenlnénjlek te!.esítéshe uonatkoryĺi rés7fetes adatokat tartalmaąlí, a7
eljárĺźst negzndínÍfelhíuásbax előíľt ryilatkoyatait aąQánlatkéń Kbt. 69. !-a sryeintifelhíalźsára kantes benjlĺ;g-tani
a do kurłlentáałí sryrinti Íorrzában és taľtalomrzal:

A 32ĺ/20'ĺ5. (X.30.) Koĺm. rend,elet 21. Í Q) bekeidésének a.) pon!.a ntopj,í, a7 Ąlźnktftnti fetbíu,źs
negkiildésének ną1átől úss4afelé s4źrnítoĺt 5 éu sonźn bef/eą9a fteljesínĺt, nűsąaki átadlźs-átuétellel teęĺui) ĺpĺtĺsr
beľwbĺźýsra és/ uagy épĺtési kiľitele{si nuékerységre uonatkoąlí munkĺźinak isrľlertetését, aąat,źbbi taxahrłlrnaĺ:
. a sryr7ődés nźrgyát
. a7 e luég7,e tÍ m un kĺź k fe lsoro lĺźsát;
. a4 ellens3olgĺźltatás nettó iiss77gét,
. a te|esítés idÍjét (éa/bó/nap) (KEZDES Es BEFEJEZES IS) és helyét,
. a míisąaki átadás-átuétel időponq.ĺźt (éu/ hó/n@)

A berzutatott referenciákat a 32ĺ / 20ĺ 5. (X,30.) Kołrll. rendelet 2j. $ sryrint csak a szetződést kőtő másik
ÍeI áItaI kiadott igazolással lehet igazolni. akként, ł,,8y n<igarylásnak afent előírt taľtalmon kíuiłt ai
aláb bia,Łał ke ll taxalma7nia:

\ ĺ . a s79r1ődést ktjtő ruźsikÍél ileue' cĺme,
\\t
\ĺ\\
r\ '\
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. ĺEilatko7ni kell amíl, hog a te|esítés a7előínźsoknak és a sryłąőd,esnek negfeklően töúént-e.

79. Szerződés teliesítéséhez szüksépes. a sazđasägL szercoLő leteleoedése szerinti ot,szás
ĺvůvántattasában való szereolésre. vaw a leteleoedés szerinti orszásbaĺ előír ensedéllvel
iogosĺpannyat vagy sz

Az alkalmasság minimumkóvctclmónyc(i) :

Álkalmat]an az aján|attevő, amennyiben az zIábbiaknak nem felelmeg:

SZ7: Be vaĺ jegyezve a cégnylLvőĺtattasba v^gy az egyéru vá|Latkozők ĺyl7váĺtaĺtasába, nem
Magyatotszágon letelepedett. gazdasági szereplő esetén be van jegyezve a 2014/24/EU iĺányelv XI.
melléklete szerinti hasonló nyilvántaĺtásba.

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges ađatok és a megkóvetelt igazolási mód:

SZ1: Ezen alkalmassági követelménynek való megfelelést az aján7atkétő elleĺőrzi a céginformációs
szo|gá|anőI ingyenesen az elekftonikusan eléĺhető cégegyzék.adatok, illetve egyén vá|]alkozők
nyivántartása a|apján, a nem Magyarotszágon letelepeđett gazdasági szereplők esetén a 327/2015.
(X.30) Korm. tendelet 26. s (2) bekezdése a|apján kelleljárni.

20. Értékelési szempont A Kbt. 76. $ (2) bekezdés c) pontja aIzpján a legjobb ár-étték atáĺy
értékelési Szempontot alkalmazza az a|abbĺa'k szednt:

Az éttéketési pontszám alsó és feLsőhatara: 1-10 pont.

1. bíĺá|aĺ szempont: Az ajánlai ár étékelési Suempont esetében az ajánlatevőnek forintban kell
megadnia a szetződés teljesítésére vonatkozó ajánlai áńt,

E;zeĺ éttékelési szempont esetében a megajánlásokat ajádarkérő aKözbeszetzésiHatőság2072. éi
61. számában megielent útrnutató III.A1. ba) pont szerint a|akśýa pontszámokká. Ebben az esetben
a legalacsonyabb éĺték legkedvezőbb (ezen ajánlatkapjza maximáIis pontszámot (10 pont), a többi
aján|at tatta]Íni eleméte pedig a legkeđvezőbb tattallmi elemhez iszonýwa forďtottan atányosaĺ
számo|1a |ĺ a p ontszámokat az a|áhbĺ képlet szerint:

A ęlott/A vi"sgált 
* (10-1) + 1.

Á fentiek szerinti pontszámot az ajáriatkétő megszoÍozzŻ a sulyszámma|, és azt kettő tizedesjegyte
keĺekíti.

A 2. bírőlati szempont: a jőtátlas: Az Ajánlattevő min. 36 hőnap és max. 60 hónap jőtá|Lásn tehet
zjánlatot. A 36 hőnap jőtá|lást el nem érő vái]a|ásttataLmaző ajánJatok érvénytelenek. A ó0 hónap
feletti jőtálJásválLalásttartaImaző ajánlatnem érvénytelen, azonbanazokatajádatkéń egyöntetűen ó0
hónapként értékeli. A jőtá|lás mértékét hónapokban, egész számokban kell megadni.

A legmagasabb m&tékű jőtáůlást tafialĺĺraző ajádat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat
poĺtszáma ehhez viszonftva egyenes arányosítas módszerévelkap pontszámotaz a|ábbiak szednt:

A ;^ga,/ Alępbb * (10-1) + 1.

!r*

Eľtékelési szempont Sulvszám

'Ąiánlati ár hettő HUF) 50

JőtÁ|lásí ídőtzttam (36-60 hónap között,
hónapokban)

25

Késedelmi kötbéĺ napi méĺtéke (min. 0,5
o/o/ĺap, max.: 2 o/o)

25
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14. 
fentiek szednti pontszámot az ajánlatkétő megszoÍozza a súlyszámmal, és azt kettő tizedesjegyĺe

keĺekíti.

A 3.bfuáiań szemponť Késedelmi kötbét napi météke: AjánIattevő min. 0,5 o/o / nap és max. 2 % /
nap késedelmi kötbérre tehet ajánLatot. A 0,5 ,/, napí kötb&t el nem éń vĄlláIást tafialrnaző
aján|atok éľvénytelenek. Á 2 o/o Íeletĺi kötbérvátlahst tafizlmaző aján7at nem érvénytelen, azonban
azokzt aján|atkérő egyöntetűen 2 o/o-ként értékeli' 'Ą késedelmi kötbér mértékét tegfeljebb két
tizedesjegyĘ kell és lehet megadni.
Á legmagasabb méttékű kötbéľválLaLast tąttzlmaző ajfuiat kapja a maximális 10 pontoE a tobbi
Ąánlat poĺtszáma ehhez viszonftva egyenes aráĺyosítas módszeĺével kap pontszámota következők
szerint:

A"i,"sźr,/A legiobb * (10-1) + 1.

14. 
fentiek szerinti pontszámot az aján7atkétő megszoÍozz^ 

^ 
sulyszámmal, és azt kettő tizedesjegpe

ketekíti.

Az eIjfuás nyeÍtese az, aki az éttékeLési szempont aIapjáĺ a lęjobb ár-éték ańĺý érvényes ajáĺiztot
tette (legtöbb pontszám ot szerczte).

27 . F enntaftott szerződésre vonatk oző infotmäcíők:

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

22. Adott szetződésrevoĺatkoző korábbi kozzététe|: nem

23. Ajáilattéteh'h^táidő:2076. ' ' '..10.00 óĺa

24. Az ajáĺiatokbenyűjtásának címe: Hajdu Ügyvédi Iroda, 1053 Budapest, Vámházkĺt. 8.I/3.

25. Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az Ąán|atok benýjthatók: magyat. Ájánlatok más nyelven ÍIem
nýjthatóak be'

26. Az e|ső ajáĺ.iat felbontásának idópontja és helye:
HatáĺjLdő:2016. , ...... 10.00 óľa
HeIy: Haidu Ügyvédi Iroda. 1053 Buđapest, Vámházktt.8.I/3.
Az ď1ánlatok felbontásán jelenlétĺe jogosult személyek x igen
Á bontási e[1átás a l(bt. 68. s (1)-(4) és (ó) bekezđése a|apján torténik.

27. Ajáilan kötöttség időtartama: Az ajánlaĺ kotöttség ídőtattama az ĄánLatok benyújtásától
számitott 60 nap.

28. Ajánlaĺ bŁtosíték AjánJztkérő nemĄa eIő ajánlaibiztosíték nyűjtását.

29. Egyéb ktilönleges feltételek nincs

30. Á közbeszeĺzés ismédődó iellegéĺe vonatkozó inforĺnációk;
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

31. Álvállalkozók iEénvbe vétele:
A l(bt. 66. s (6) bekezđése alapjánaján|atkétő e|őĄa,hogy az Ąán|anevőjelöle meg

a) a kózbeszerzésnek azt a tészét (ĺészeit), amelynek teljesítéséhez zz ĄánJanevő a|vá|lzlkozőt
kíván igénybe venni,

\\l
L I, I\r\ I\\\íl \
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b) az ezen ĺészek tekintetében 
'gé"yb" 

venni kivánt és az ĄźÄat benpijtásakot már ismert
alvát]a|kozőkat.

Ajánlatk&ő ekörben fellĺvja az ajáĺ|zttevők figyelĺnét a Kbt. 138. s ()-Q), (4)-(5) bekezdéseiben
foglaltakĺa.

32. Hjánvtótlás elĺendelése koĺábban nem szeteolő sazdasáELszerco|ő esetén:

AjáĺlJatban koľábban nem SzeÍepllő gazdaság1 szeteplő hiánypótlással tóľténő eLjáĺásba' bevonása
esetében újabb hiánypót]ĺás elĺende\ése: ajánJatkétő nem él a Kbt. 71. s (ó) bekezdésében foglďtakka|
tehátíj gazdaság1 szereplő bevonása esetén elĺendel hiánypódást, amennyiben szfüséges.

33. Aiánlat érvénvtelenséoére vonatkoző összes át vaw költsés esetében: -

34. Báľmely rész eredménytelensége esetében valamennŕ tész etedménytelenségéľe vonatkozó
tnÍotmácĺő:. nem ĺeleváns'

35. Minősített aiánlattevők néviegyzéke: A321/2015. ě.30.) Koľm. tendelet 30. s G) bekezdése
a'Iapjáĺ ajáĺnlatkéń kijelenti, hogy a felhívás 18. és 19. poĺgában meghztarozott alkalmassági
követelmények szigorubbak a minősített aján1attevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest.

36. Az eliáľás a ľ(bt. 53. S (6) bekezđése alapián keľii{ megindításľa: igen.
A beruházás fedezete a KEHOP-5.2.9 kódszáłmí páIyázat pá|yázatos épiiletenergetikai felhivás a

kózép-magyatotszág1 tégió teleptiLlési önkotmányzatat számän) keretéből keĺiił finansziĺozásta. A
tárnogatas m&téke maximum az ősszes elszámolható költség 700o/o-a. Ajánlatk&ő a Kbt. 53. $ (5) és

(ó) bekezdése a|apján tĄékoztaýa az zjánLattevőket, hogy támogatásn tĺányúő igényt (pláIyázatot) fog
benyujtania fenti kódszáműpáIyázat keĺetén beltił a támogatas tekintetében.
A Kbt. 135. s (12) bekezdése alapján ajánlark&ő tájékoztaga az ajánLattevőkeq hogy aközbeszetzési
el1átás eĺedményeként megkötendő szerződés hatílybalépése tekintetében a Támogatási szeĺződés
hatá|ybaLépését felfüggesztő feItételként köti |ĺ a szetződésben.

37. Butőpaí Uniós 'ťĺ|apravonatkoző információ: KEHoP-5'2.9.kőđszámí:' páLyázat

38. A dokumentáciő áwétele vagy elektonikus írton töténó elérése az eIjárásban vaIő részvétel
feltétele: igen

A közbeszetzési dokumentumokat ajánlatonként lęalább egy ajánlattevőnek vagy az ď1ánJatban

megnevezett alválla\kozőna"k elektonikus úton el kell émje az aján7attéteh hatÁĺdő Iejfutug, ami az
emu|ajánLatk&őá|ta]:'megktiłdését jelenti.

39. A dokumentáció és a |ĺeýszitő iĺatok, vagy ismeĺtető rendelkezéste bocsätasával kapcsolatos
további információk:

Ajáriatkérő az ajáĺ.iattételi felhívást és a đokumentációt - ingyenesen _ hilđi Ír'eg az ajádattéteke
felkért ajánlattev őknek.

40. T fu gy alás leb onyolítás ának sz ab ály aiz T źr gy a|źsta nem keľii{ s oĺ.

41' . E'gy éb információk:

7.Az ajáĺn1atkétő az ajánlatok elbfuáIása sotän a Kbt. 71. $-ban meghatátozottzk szerint bb,tosiga a

hiánypótlást, illetve két felvilágosítást.

2. A Kbt. 56. $ alapjáĺ a gazdasági szeĺeplők |ĺegészítő tájékoztatás iĺánti kérelmet nyíjthatnak be' Á
Kbt. 114. $ (ó) bekez đése a|apján az ajánlatk&ő az ajánlattételi hatánđő Iejírta előtt ésszeĺri időben
koteles a kjegészítő tajékoztatást megadni.

//lĺ7 .g3 3'
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Iślegészítő tajékoztatas iĺánti kérelmet a Haidu Ügyvédi Itodához kell megkiildeni a 1/318 40 32 Íax
számta vagy peďg az nfo@iogĺlag.hu e-mail címĺe.

3. Az Ąánlatokat fuásbaĺ és záttan, az ajánJattételi felhívásban megadott címĺe közvetleniil vagy
postai úton kell ben;níjtani az ajádattéte|lhatáidő|ejártźig 1 etedeti példányban, és 1, a papfu alaýŁ
példáĺnyal minđenben megegyező elektronikus másolati pétdányban (CD/DVD ađathordozon .paĺ
formátumban)' Az ajánLatok osszeá|]itzsával és benyríjtźsárval kapcsolatos valamennyi költség az
ajádattevőt tetheli' A postán feladott ajánLatokat az ajárilarkérő csak akkor tekinti hatátidőn Ěeliil
benýjtottnak,ha aĺtlzkkézhezvételéte az ajántattétellhatÁndőĘsor keĺiił.
Az aiádatk&ő tafkozaĘa az ajánJattevőt, hogy a pzpít alapú és az elektronikus úton benýitott
pétdány közötđ ellentrnondás esetén apapfu a|apĹlpéIdányt tekinti kányađőnak.

3. Az ajánlatoknak az aLábbi formai követelményeknek kell megfelelnie:
a) Az ajánlat etedeti pé|dátyát sédilésmenteseÍI ÍIem bonthatóan,|apozhatőan össze kell frizni, vagy
be kell kotni;
b) Az ajánLat oLdaLszämozása eggye| kezdődjön és oldalanként novekedjen. Elegendő a szővegetvagy
szőmokat vagy képet tattaLmaző oldalakat számozti, az iltes oldalakat nem kell, de lehet. Á címlapót
és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
c) Az ajánlatnak az eIején taĺtalomjegyzéket kell tafia\mazĺia, mely a|apján az ajátl7atban szereplő
dokumentumokoldalszámalapjánmegta|áihatőak;
đ) Az ajánlaton lévő minden _ aján|attevő vagy alvál]a|koző, Ya1Y a kapacításait ĺendelkezéste
bocsátó szetvezet áIta| készitett _ nyilatkozatot a|á kel.J' imia az adott gazdálkodó szervezetnél erte
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy szernélyeknek akift) ette a jogosult szeméIy(ek)tőI
írásos fe|hatalmazást kaptak.
e) Az ajánlat minden o\yaĺ olda|at, amelyen _ az ajáĺlLatbeadása előtt módosítást hajtottakvégte, az
adott dokumentumot aLáfuő személynek vagy személyeknek a módosításná|iskézjeggyelkell eltátni.
A zátt csomagon az ,,}..Iapľafoĺgó Egyesített ovoda Kincskeľeső Tagóvoďa hőszigetelés
(udvaľi homlokzati és tiízfal) nyí|ászátő cseÍe' utcai hom|o|<zat feluiítása'' - Felbontani tilos
az aián|attételi hatáĺiďő leiárta előtt!'' megjelölést kell feltiintetni.

4. A I(bt. 6ó' s (6) bekezdése a|apjáĺ eIőĄa,hogy az ajáĺLattevő jelölje meg
a) a kozbeszetzésnek azt a tészét (részeiQ, amelynek teliesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozőtkiván
tgénybe venni,
b) az ezen tészek tekintetében igenybe venni kivánt és az ajádat ben;rrijtásakot' mát ismett
aIvátlalkozőkat.

5. Ajánlattevők a Kbt. 66. $ (2) bekezdésében foglaltakĺót kiilon íven szövegezett nyilatkozatot
kötelesek ajánlatukhoz csatotlĺ a dokumentáciőbaĺ megtalá|ható formátumnak megfelelően. Á,
benyújtott ď1ánlanak a Kbt. 66. s (5) bekezdése a|apján felolvasólapot kell tartaImaznja, ame|y
tattalmazza az ajánLanevő nevét és székhelyét/|akőhetyét, valamint zzokat a főbb számszetősíthető
adatokat, amelyek az éttéke|ési szempont a|apján értékelésľe keĺti|nek.

6. Ajánlattevő a Kbt. 66. s (4) bekezdése a|apjáĺĺyiztkozatot köteles ajádatához csatolĺri aról, hogy
a kis- és kozépvállalkozásokĺól, fejlődésük támogatásfuőI sző|ő 2004. évi )ooilV. törvény szerint
mikĺo-, kis- vagy középvállalko zásnak minősiil-e.

7. Az ajánlattevőnek az aján7ataban tételes átazott költségvetést kell benyijtania, a dokumentaciőban
meghatározonak szednt. Ájánlattevőnek a beátazott tételes költségvetést papíralapon, és
elektronikusan (*.xls-formátumba konveĺtálva) az aján7arhoz mellékelĺrie kell.

Felhívjuk az aján7attevő figyelmét, hogy az ánzat]an tételes költségvetés tablázaton beliil tilos az
egyes soĺokat összevonni, valamint |ios az egyes tétele|<Ilez tafiozó mennyiségeket megváltoztatni,

\r
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vłgy a, mennyiség egységét megváItoztatni, kivéve, ha ezt ajánlatkétő a kiegészítő tájékoztatás sotán
előĄa. Valamennyi költségvetési soĺt be kell ánzni,

8. A Kbt. 115. s @) bekezdése alapján|ĺzfuőLagazoka gazdasági szeĺeplők tehetnek aján7atot, akiket
az ajánLatkérő aján7attételĺe felkért. Az ajánLattételÍe felkért gazdasáęy szeľeplők közosen nem
tehetnek ajáĺdatot. Az ajánlattételĺe felhívott gazdaság1 szeľeplő jogosult közösen ajánLatot teĺni
oIyan gazdasági szeteplővel, amelynekaz aján7atkéĺő nem kiildött ajánlattétetl' felhívást.

9. Fordítás: iđegen nyelvű iĺat, dokumentum benyrijtása esetén az ĺđegeĺ nyelvű dokumentummal
egytitt annak m^gyzit nyelvű fotdĺtasát is be kell nýtaĺ. A Kbt. 47. s (2) bekezdés alapjáĺ
ajánlarkérő a nem magyaÍ nyelven benýjtott dokumentumok tekintetében a dokumentum
ajánLattevő áItatl fele\ős forditását is elfogadja. Á' foľdítás tarta|máĺak helyességééľt az Ąádattevő
felelős.

70. Az ajáĺ.iatok munkanapokon 9:00*16:00 őra, pénteki munkaľend esetében 9:00_13:00 őta, az
aján7attétehhatándőĺapjáĺĺ9:00_10:00őrakozöttnp jthatóak.

11. Ámennyibeĺl az Aján|atkérő az összegezésben a nyeÍtest követő legkedvezőbb aiánlattevőt is
meghatarozza, aKbt. 131. s (4) bekezdése esetén a nyeftest követó legkeđvezőbb 'Ąjánlattevővel köt
szetződést.

72. Az Áiánlattevőnek és az alkalľnassĺjs ipazolásában részt aeuő szeľvezetnek az a|ábbi césokmánvokat
ketl az ajánlatához csatolni:
- az aján7atot, illetve zz ajánlatban tzllálhatő n,1iatkozatokat a|átő személyek alálrásí címpéIdányának
köziegyző vagy peđig ügyvéd által elleniegyzett egyszerű másolati péIdáĺya, vagy rz aLáírás

mntájának egy sz er(ĺ más olata
- az ajántatot alzirő, de a cégkivonatban nem szeÍeplő kötelezettségvĺállalóft) esetében a cégtregyzéste
jogosult személytől szátmaző, az aján7at alálĺásán vonatkozó (a meghatalmaző és a meghatatmazott
aláításátís taftztmzzó) írásos meghatalmazás ercdeiv^gy egyszerőmáso|aipéIdányz.

73. Az ajánlattétel soráĺ a kiiłönböző devĺzák fonnta történő átszámitásáĺäI az A1ántattevőnek az

Ąánlattéteh felhívás megkĹildésének napján érvényes Magyat Nemzeti Bank áLtaL meghatározott
đevtzaárfo|yamokat kell alkďmazna. Az ajánlatbaĺ szereplő, Í7emma;gyar fodntban (HUĐ megadott
összegek tekintetében az átszámítást taftalmaző tatot közvetleniil a kérdéses dokumentum mögé
kell csatolni. Bármely okiĺat, igazolas, nlJlLatkozat, stb. vonatkozásábaĺ csak zz alkalmasság
męáilapitÁsához szükséges sotok (adatok, infotmációk) vonafkozásában szükséges az átszámitást
taft zlmaző iĺato t b ecs atolĺri.

74. Az Ajánlattevő ajáĺl7atábaĺ elkĺilönített módon elhelyezett iizleti titkot tartalmazó iĺatok
nyilvánosságrahozata|át megtĺthatja a Kbt. 44. s (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

15. 
'Ą. 

teLjes aján7zti felhívásban és đokumentácíőbaĺ valamennyi őńban megadott hatáĺdőkőzép-
eutópai hetyi idő szerint éĺtendő (CEĐ

16. AjánLatkérő a Kbt. 138. s (1) bekezdése alapjźntájékoztaga az ajánLattevőket, hogy a szerződésta
kozbeszeruési e|járás z|apjáĺ nyetres aján7zttevőként szerződő félnek kell teljesítelie. Az alvátlalkozői
teljesítés cisszesített atánya nem haladhaqa Íneg ä nyeftes ajánLattevő (ajánlattevők) szját teljesítésének
atányát. Á teljesítésben tészt vevő aIvá|Lalkozó nem vehet Ęénybe saját teljesítésének 50,/o-át
meghaladó mértékben további köztemfüödőt.

17. A 322/2015. (x.30.) Korm. rendelet 26' $ z|apján az ajánIattevő köteles _ legkésőbb a
szetzőđéshatáIyba lépésének ídőpongán _ építési-szerelési felelősségbiztosítást kotni vagy amegtévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amelynek étéke eléri az 5 millió Ft/év és 2 miltió

gí,fu
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ýĺnt/kárcsemény étéket, továtbbá a nyeÍtes a1án)attevő koteles a felelősségbiztosítást a teljesítési
hatáĺj'đőIejártát,illetve a tényleges teljesítést követő 15 napig fenntaĺtaĺri.

Az ajánlanevőknek a fentiek vÁlla|ásátőIaz ajánlztn,Jtlatkozatbanĺyiatkozniuk kelt.

78. Az ajánlattevőként szeĺződő Íél a teljesítéshez az alkabmasságának Ęazolásában tészt vevő
szeryezeteket a Kbt. 65. s (9 bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles g."yb" venni.

19' A Kbt. jelolés a|att zkőzbeszetzésekľől szőIő 201,5. évi CXLIII. törvény értendő. Á felhívásban
nem szabáIyozottkérdésekben a Kbt. az tányadő.

29. 
^jánlzrtkéń 

tajékoztaga ajánlattev,őket, hogy amennyiben a dokumentácíőban gyfutőra és/vzgy
típusta való hivatkozás talalhatő, ez csak a tatgy jellegénet minőségének egyértelĺnű meghatztozáźa
érdekében tötént; Ąánlattevő ajádatÁban bármely más olyan eszkőztf tetméĹet szeĺepeltethet, amely
az ad'ott funkciónak megfelel, és a dokumentácíőban megnevezettel egyenétékű azon műszaki
pataméteĺek tekintetében, amelyeket Ąánlatk&ő ^z adott termék vonatkozásában a
dokumentációban feltĹintetett. IJgyanal<kot' az zjániatk&ő e|őĄa, hogy a dokumentaciőbaĺ
esetlegesen szeĺeplő valamennyi megadott gyártőtőI vagy típustőI vďlő eltérést ktilön |apoĺ (az
átazatfan költségvetés mellékleteként) is szetepeltetnie kell az ajár:iatban, megadva minden olyan
jellemzőt (pl.: méľetet anyag, típus, elĺrevezés, a kapcsolódó dokumentáció elérhetősége sib.)
amellyel bŁonyitaru tuĄz az egyenétékűséget.

21. A szerződés teljesítése soĺán létrejövő szetzői j"s védelem a|a eső alkotásoknak a végső
Kedvezményezett (rián7^tkéĺő) nrlajdonába kell keľiilĺritik. Ajánlatkérő kiköti, hogy a teljesítés soián
keletkező, szetzőijogi védelem a|á' eső alkotáson a Kedvezményezett (ajáĺnatkérőj tertileti kor;átozás
nélktili, hatátozarfan idejű,I<lzárólagos és hatmadik személynek átadhatő Íe|h,aszná|ási jogot szeÍez'
továbbá jogot szerez az alkotas (terv) átdolgo zásáta is.

22. Ajánlattevőnek aMagyar Keĺeskedelmi és Iparkamara á|talkiadott igazoLassalkell igazolnia, hogy
a vállalkoző kivitelezői tevékenységte jogosultak ĺévjegyzéke a vá|]a|koző kivitelezőre vonatkozőłĺ
tafta|mazza a vál]zLt tevékenységet, ezáItal az építőipad kivitelezési tevékenységĺőI szóIő 797/2OO9.
Gx. 15.) Korm. tendelet 12. s (1) bekezdés a) ponga a|apján építőipan kivitelezési tevékenységet
vá|lathat.

23. Az ajánlzttevőĺek az ajfuiatához tájékoztrtő i"ll.g" kiviteli ütemtervet (organlzáciős tervet) kell
csatolnia, majd e|jáńs eredményeképpen megkötött szetződés hatá|yba lęését kovető 10 napon
beltil aktuąlizált ütemteĺvet kell benýtaĺlia. A kiviteli ütemtervben figyelembe kell ,.nni 

^,tntézméĺy mliködési ĺendjét, folyamatos napi iizemszerű működését is. Á fentieken híl a nyertes
aján7attevőnek a szetződés hatályba lépését követő 5 munkanapon beltil otganzáciős tervet kell
beĺýjtana' amelyben figyelemmel v^rl az lĺtézmény mfüödési tendjéľe.

24. Ajánlatkérő tájékoztaýa az ajánLattevőket, hogy helyszíni bejárást tart, amelynek időpontja és
helyszíne:

Felhívás és đokumentáció kikĹildésének napja: 207 6.
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A.

1,.7

2.

3.

1,.2

7.3

ÁrľĺrÁľlos nÉsz

ÁrľłrÁNos TUDNrvĺ,ror

A Budapest Főváĺos VIII. keľiiletJőzsefvátosi onkormányzat (továbbiakban Ajánlatkérő)
a ,,Napľafoľgó Egyesített Ovoda Kincskeĺeső Tagóvoda hőszigetelés (udvaĺi
hoĺrlokzati és tínfĺl) nýlĺíszĺíľó csefe' utcai homlokzat Íclűjítása,,tátgyÍ
ktiąbe s79Ęsi e |ánźs b an eýton kér aján lato kat,

Jelen Dokumentá'cíő nem mindenben ismétli megaz AjánLanéteh Felhívásban fogla\takat,
a Dokumentá,cíő az Ajárianétell Felhívással egyíitt kezelendő.

Az ajánlattevő ajánlatanak benyujtzsávzl teljes egészében elfogaĄz zközbeszeĺzésekĺől
szőIő 2015. évi CXLII. törvény (^ továbbiakban: Kbt.) előtásat szeľint ezef|
kőzbeszerzési eLjátáshoz elkészített Ájánlattételi Felhívás és a Dokumeĺtacíő (a
továbbiakban együtt ajánlanéteh dokumentáció) összes feltételét ^z ajánLattéteI
I<lzfuő|agos a|apjáuL.

Az építési benlházásĺak teljesen meg kell fele]nie az ajállLattételi dokumtentáciőban
megađott műszaki előfuásoknak.

Az ajánlattevó kotelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánLattétell
dokumentációban megadott összes utasítást, fotmai követelményt, kikotést és eIőfuást. Az
aján7attev ő ko ckázata és az aján|at érvénytelenítés ét v onja maga atán:,

. ha elmulasztja az eIőlt információk és dokumentumok benffitását a kit(lzőtt
hatánđő|łe,vz5lĺ

. ha oIyan Ąánlatot nýjt be, amely formai vagy tafialmi szempontból nem felel
meg 

^z 
ajánLattéte|l dokumentációban megadott minden követelménynek.

Az Ajánlattevőnek kell viselĺrie minden, az A1ánlatának elkészítésével és benýjtźnáva|
kapcsolatban felmertiłő költséget. Az Ajánlarkétő semmilyen esetben sem tehető felelőssé
ezen költségek felmeĺiiléséért, fliggetlentil az ajánlzttétell' eIjárás |efolyásátóI vagy
kimenetelétől.

Az Ajádattevőnek az Ąán7anételi dokumentaciőban közöIt lnfotmácíőkat bŁalmas
đokumentumként kell keze]:rifü, amelytőL hatmadik félnek semmiféle részletet ki nem
szolgáItathatnak, kivéve ha ezen harmadik fél készít és nýjt be zjárl7atot az Aján7anevő
számára a szolglltatási feladat egy részérevonatkozőan, valamint a Kbt. által szükséges és
megengedett békéltetési és jogorvosIaĺ e|1átásokban valő felhaszná|asukat'

Sem a Dokumentációt, sem annak tészeit,vagy mäsolatait nem lehet másra Í'elhzsznällĺ,
mint az abban leírt építési feladatok céIján.

Az építési feladatok leítása
A beszetzésĺe vonatkozô tészletes információkat a m(lsza|ĺ dokumentáciő, az árazatfan
költségvetés, a dokumeĺtacíő és a szetződéstervezet tartaLmazza.

Közös aián|attétel:

Á Kbt. 115. s (4) bekezdése alapján |<lzfuőIag azok a gazdaság szeĺeplők tehetnek
ajánlatot, akiket Ajźnlatkérő az ajánLattételĺe felkért. Az ajánlattételÍe felkért gazdaság1
szereplők közcisen nem tehetrrek ajáĺ.iatot. Az ajánlattételĺe felhívott gazdaság1 szercplő
jogosult közosen ajánLatot tenni olyan gazdaság1szereplővel, amelynek az ajánLatkérő nem
kiildött ajánLattéteh felhívást'

\\lUr\
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4.

B.

5.

5.1

Közös Ąáłnlanétel esetén a Kbt. 73.s (1) bekezdésének e) pontja alapjáĺ éľvénytelen az
aiáĺ|at - ameÍrÍryiben a hiánypótlást követőeÍr sem . csatolták a közös ajátnlattevők

áItaI cégszeďleĺ a]áirt, kozos lján7attevőkre vonatkoző megá|1apodást, amely megfelel
valamennyi aláĺbbí követelménynek:

7. tarta|mazzaa közös ĄáĺnJattevőkközös fellépése formájánakismeĺtetését;

2. tzrta|mazzz az a1ánlat aláltása mődjánakismeľtetéséü

3. tartalmazza a Kbt. 35. s (3) bekezdése szeĺinti iogosult képviselő męjelölését azzal,
hogy a képviselő koÄátozás nélkĹil jogosult valamennyi közös aján7attevői tagot
képviselni az aján1atkétővel szemben a jelen közbeszetzési eljáľásban, és az ahhoz
kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti e|jańsokban az aján7atkétő őůtal az

ajánLattevő, illetve az ajánlattevő áLtal' az ajánlatkérő ÍeIé megteendő, illetve megtehető
jognylatkozatok tekintetében, és egyebekben is kapcsoIatot taľtson az ajánlztkérővel;

4' tafta\mazza, hogy az ajáĺ.iattevők milyen aránybaĺ felelnek a kőzbeszerzési etjfuás

eĺeđményeként megko tendő sz erz ő dés v égehď1tasáétt,

5. tattaLmazza vďamennyi közös Ąáĺ.iattevő n5ĺlJzrkozatát a:ľőI, hogy egyetemleges

felelősséget vállalnak z közbeszerzési e|járás eľedményeként megkötendő szerződés
szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósítáĺsáért;

6. Lz Ąáĺ.iat benýjtásának napján érvényes és hatályos, és hatz|ya, teljesítése,

a|ka|mazhatősága vagy végtehzjthatősá'ga ÍIem fiigg felfiiggesztő Qlatályba léptető),
illetve bontó feltételtől.

HELYSZÍNI BEJÁRÁS, KoNzULTÁcró: helyszíni beiátásta
dokument áciőban meghatáro zotta|gak megfelelően keľiil sor.

Közľ.ľ;szE RZ É S I D oKU M EľrÁcI ó

A IKiozBF;szF,F.zÉsI D o KUM ENTÁCI o TARTALMA
Az Ajźłdatkérési Dokumentá'ciő akovetkező ĺészekből ál} az ajánlattételi felhíváson tul:

Műszaki dokumentá ciő, áruzat7an koltségvetés

Útrnutató az a1án7attev.őknek

Mellékletek Nyilatkozatrrrinták

Szetződéstewezet

.ťĺz AjínLattevő tĺzárőIagos kockázzta, hogy gondosan megnzsgáIják az Á.jánlatkérési
Dokumentációt és anĺak minden kiegészítését, amely az ajánJai ĺdőszak alatt keriiłt
kibocsátásra, vaIamint, hogy megbízbatő nÍormáĺciőkat szetezzerLek be minden olyan
kóĺtiłmény és kötelezettség vonatkozásábaĺ, amely bármilyen móđon is befolyásolhat1a az
Ajánlat természetét, mennýségi jel7emzőitvagy az építési munka megva|ősítzsát abbaĺ az

esetben, ha az Ajánlat elfogadást nyer.

KI EGÉSzÍr o ĺÁJÉKozTATÁs
A gazdaság1 szeteplő, 

^r'le|y 
aján7attéteke felkérésĺe keĺiilt, az Ajárúattételi felhívással és az

Aiánlatkérési Dokumentáciőval kapcsolatban k:egészítő tájékoztatást kéĺhet az

5.2

6.

6.7



ajánlarkérőtől, |<lzátő\zg ításban, az Ajáriatok beadását (aján7attéte|l hatáĺđő |ejártát)
mege|őzően.

A válaszok |ĺegészítő tájékoztatás fottnájábaĺ legkésőbb az ajáĺl7attét-eli határid ő Iejátta
előtt ésszerű időben megkiildésre keľti|ĺrek.

A kiegeszítő tajékoztatást a gazdaság1 szeteplő 
^zorros 

feltételek mellett kapják meg
itásban, telefax vagy e-mail útján. 'Ą klęészítő tĄékoztatás kézbesítettnek minőstiů , ha aL
ajánlattevő a|ĺegészitő tájékoztatást e-mail ritján olvasta vagy telefax útján megkapta.
Az ajánlattevő koteles az ajánlatabaĺ nyiatkozn1 hogy ajánlata elkészítése sotán a
kiküIdött |ĺegészítő táĄékoztatást figyelembe vette. 'Ąz ajánlatk&ő által kibocsátott
kiegészítő tájékoztatások az ajánlattételi dokumentá ciő ńszévé vá|nak.
Ajánlatkérő kéi a gazdaságs szereplőt, hogy a |<lzátő|ag telefax útján megktildott,
|ĺegészítő tájékoztatőĺs fuánti kételmfüet egyidejűleg legyenek szívesek eleĚtĺonikus
levélben is megkíilderu az aján7attételi felhívásban meghatátozott e-mail címĺe.

c. Az AJÁNI.AToK ossZEÁLLÍľÁsÁNĺx TARTALMI És ľonľĺĺr
KovETELľĺÉľľreI

7. Az AJÁNLAT F,LIKÉ$ZITÉSE
Az Ajáĺdattevő kötelessége, hogy áttanilmányozz^ az Ajádarkéńsi dokumentáciő valamennyl
utasitásät, az űńapokat, az összes feltételt és a műszzki előírásokat' 

'Ąmennyib en az Aján|attevő
nem adja meą Lz AjánIatkéńsi dokumentácíôban kétt összes informáciőt, va{Y ha a benýtott
AjźnLat nem felel meg az AjánLattéteh Felhívás és az Ajáĺ.iatkétési dokumentáció feltételein-jk, u,
minden vonatkozásábaĺ az Ljánlattevőkockázata és az Ajátllat érvénytelenségét vonja Ínagautáfl'
8. Áz AJÁNI.AT NYELVE
Az Ajánlattevő áitaL kidolgozott Ajánlat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és
minden, az Ajánlatkéń és az Aján7attevő kózcjtt az ajánLark&éssel kapcsolatban folytatott
levelezés, illetve dokumentum nyelve 

^ 
magyaÍ.

Fordítás: idegen nyelvű iĺat, dokumentum benyujtása esetén az iđegen nyelvri dokumentummal
egyiitt annak m^gyaÍ nyelvű fordttását is be kell nýjtani. Á Kbt. 47. s (2) bekezdés a|apján
ajánlatkéń a nem magyat nyelven benyujtott dokumentumok tekintetében a đokumeĺltum
ajáĺ.iattevő áItah' fele|ős fotdĺtását is elfogadja. A fotdítás tartalmánakhelyességéét az aján)attevő
felelős.

9. IKiiĺE,ĺF;zo TARTÁLoMJEGYZÉK és az aiáĺůat ľészeként benýitandó
igazolások, nyilatkozatok iegyzéke

Á Kbt. 57. s (1) bekezdés szer.int igazolás és nyilatkozattrrinľák jegyzéke:

oldalszám
Tattalomjegyzék

flelen pont szednt, oIdalszámokkal elláwa)
Felolvasólap (1. sz. nyi]atkozatrninta) _ a Kbt. 66. $ (2) bekezdése alapján

Ajáilaĺi nyiatkozat Q. sz. rynLatkozatninta)

6.2

6.3

6.4.

6.5.

\1
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Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok

Ljánlattéte|l felhívás és Ąánlattételi dokumentÁciő A. (á|taláĺos tész) 3. pont
t(ozös a1anlattétel esetén a közös a1ánlattevők 1elen kozbeszetzést e\arásra
tekintettel a|ákt hatalvos mepállaooďása.
Aiánlattevő igazolásai és nyilatkozatai a kizáĺó okok tekintetében

Ajánlattev ő n,Jilatkozata (3 / A-3 / D . nyilatko zatľninta)
hz ajáĺtlzttevő (közös Ąánlattéte| esetén mĺnden a1ánlattevő tnilon-kiilon)
ĺyůatkozzta, hogy nem tattozik a felhivásban előírt |<lzátő okokhatáIya a|á

Az ajádattevő nyilatkoz^ta továbbá, hogy nem vesz igénybe a |<lzárő okok
hatźiya aIá' taftoző a\vá|]a|kozőt és alkalmasság ĘazoLáĺsában tészfuevő
szefrrezetet.
Az ajáĺnlathoz csatolni kell ajáĺ7attevő ftozös ajáliattéte| esetén közös
a1ánlattevoknek kiilón-kiilon) a l(bt. 6ó. \ (4) bek' alap1an tett nyĺlatkozatÁt aĺr'ol,
hogy a kis- és kozépvállilkozásoktőI, fejlőđésfü tÁmogatásárő| szőIő 2004. év1

)ooilV. torvény szerint mikĺo-, kis- vagy középvállalkozásĺak minőstił-e.
(4.sz.nvtlatkozatsninta\

Nyilatkozatrrrinták felelős fotdításról (5. sz. nylatkozaĺninta)

Az ajánlattevő nyilatkozata, az ajánLattéteh felhívás 41.14. pontja szer.int az ilzlet:-

titok tekintetében 6. sz. nvilatkozatrnina)
Nyilatkozat a |ĺegeszítő Ąékoztatá'sokĺól (7. sz. nyilatko zatnĺ:tz)

Á;iárůattételi felhívás 47.12. pont
Az Ajánlattevőnek, az a|ka|masságĘazolásábanrésztvevő szervezetnek az a|átbbi

cégokmányokat kell az ajánlatahoz csatolĺri:
-a cégkivonat szeint kötelezettségvá|La|asta jogosult és az ajánlatot, 

.lJ7eŃe 
az

ajánlatban ta|álhatő uJi]atkozatokat aIáítő személyek aLáirásí címpéldányának vagy
aLáíĺás mntájánzk egyszeďl máso|ata (2006. évi V. törvény 9. s (1) bekezdésének
megfelelően) VAGY
- az ajánlltot a|álrő, de a cégkivonatban nem sŻefeplő kötelezettségvá[ďóft)
esetében a cégegyzéste jogosult személytő| szátmaző, az aján7at a|áiĺására
vonatkozó (a rĺeghatalrĺaző és a meghata|mazott a|átását is tattaLmazó) fuásos

mephatalm azás eĺedei p éIdánv a.

Ąánlattételi felhívás 41.7. pont
Aĺazott ktiltségvetés
Közb eszetzési dokume ĺtácíő 47 .22. p ont

AjánLattevőnek a Magya:' Keĺeskedelmi és Iparkaman á|tal kiadott ĘzzoLássa|
kell igazolnia, hogy a vá|Lalkoző kivitelezői tevékenységte jogosultak néýegyzéke
z vál]alkoző kivitelezőĺe vonatkozőaĺ tztta\mazza a vá|Lalt tevékenységet, ezalta|
az építőípari kivitelezési tevékenységrőIszőIő 191/2009. (Ix. 15.) Kotm. tendelet
12. s (1) bekezdés a) poĺ\a a|apján építőípaĺ kivitelezési tevékenységetvá|7a|hat.

Kózbeszeruési dokumentácíő 41,23, pont

Az ajánllttevőnek ^z ajánlatÁhoz tájékoztatő j.[.s" kiviteli iitemtervet
(otganĺzácíós tervet) kell csatolĺria, majd eLjärás etedményeképpen megkötött
szetződés hatáIyba lépését követő 10 napon beliil aktua|Łált ütemtervet kell
bený1tania. '{ kiviteli ütemteľvben figyelembe kell venni az intézmény műkodési
ĺendiét, folyamatos napĺ ijzemszerű működését is. Á' fentieken túl a nyertes
aián]attevőnek a szetzőđés hatálvba lépését követő 5 munkanapon beliil
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organlzáciőS tefvet kell benyúitania.

10. AJÁNI-ATI ÁR
1. Az AjádanÁtat fodntban kell megadni, áÍa né|ku|.

2. Az fuajádat készítésekot az zjánlattevőnek figyelembe kell vennie a |ifrzetés feltételeĘ a
vonatkozó 1ogszabályokat, valamint az infláció métékét a szetződés telies időtattamáta
vonatkozőaĺ.

11. rongvÁLľozLTu (ALTERNATÍ9e.JÁNr.łľ
TobbváItoz at:u ajánlat nem adható.

12. AZ AJÁNI.AT FoRMÁJA És ĺr^łÍnÁse.
12.1'. A nyilatkozatrninták minden pontját ki kell tölteni, szükség esetén pótlapokat is lehet

mellékelni. Ha egy foľmanyomtawány nem vonatkozik az AjánJattevőre, a|<kot az
Ajáĺl7attétell dokumentáció kötelező taraLomjegyzékében az olda|szám helyén az aLábbj
szöveget ké{ük feltĹintetni: ,,Nem vonatkozik (ĺánk)''. A nyilatkozatrninta a|áítőja felelős
az éfi , ho gy az ö s s z e s á|]itás a v aIő ságnak megfelel.

72.2. Az Ajánlattevőnek 1 db papír alapű, péIdátnyban és 1 db, a paplt alapú péld ánnyil,
mindenben megegyező elektĺonikus másolati példányban CD-n vagy más adarhotdozőn
kell benýj ta ĺĺa aján7atat.

Az ajádatk&ő tájékoztat1a az ĄänLattevőt, hogy a papt alapú és az elektĺonikus úton
benýtott példány közotti ellentmondás esetén a papiĺ a|apű, pé|dátnyt tekinti lĺányadőnak'

73. Áz AJÁNLAToK LEzÁRÁsA ÉS JELoLÉSE
13.1 A nem elektronikusan benyűjtott Ajáĺiatokat zárt, séľiilésmentes és séĺiilésmentesen

megbonthatatlan csomagolásban kell benyújtani.

Az Ajáĺl,at jőI Iezárt csomagoIását az ajánlattéteh felhívásban meghatatozottaknak
megfelelően kell benyuitani.

Á csomagoláson felkell tĹiĺrtetni az aján|attevő nevét és a kozbeszetzés tfugyát,

13.2. Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előfuásnak megfeleIően, az Ajánlatkérő nem
vállal fetetősséget a benýjtott Ajánlat elkeveĺedéséért és idő előtti felbontásáétt. Áz ilyen
okból idő előtt felbontott Aján7atot érvénytelenné minősítik.

L4. AZ AJÁNLAToK BEADÁSI I{ATÁRIDEJE És HBryp
Lz Aján1at árrétetét írásos nyugta Ęazolja, melyet az Ajánlatkétő áItaI kinevezett szeméIy ir a|ä.

Az ajánlztok beadási hataiđeje a felhívásban keľiil meghatátozásru.

D. Az ĄÁNtAToK FELBoNTÁSA

15. Az AJÁNI-AToK FELBoNTÁSAAZ AJÁNLATrcnŐ Árľĺr
15.1 Az Ajánlatkérő az hjánlatokat az ajádattétehhztándő lejártának időpontjában bontja fel

az Ajánlattételi felhívásban megadott időpontbaÍ7, az ott. megadott címen.

\t
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Az ajánlatok bontásáná| a Kbt.68. s (3) bekezdéséb en meghatatozott személyek vehetnek
részt,

15.2 Az Ajánlatkérő a boĺtás alkďmával a Kbt. 68.s (1) - (a) és (6) bekezdései szerint jfu eI.

Nyilvánosságra hozza az Ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóh.lyéĐ' vaLamjnt a
főbb, számszeľűsíthető adatokat, amĄek az értéke|ési szempont a|apján értékelésre
kerĹilnek.

L6. AzAJÁNI.AToKVISSZAVoNÁSA
76.7. hz Ajánlattevő az Ąánlattéte|l hatáĺidő LejáĺtĄ módosíthatja Ajánlatát. Módosított

Ajánlat benýtásakot a 1'3. pontban közölt feliĺatot kí kell egészitenl ,,Módosított
Ajánlať, Íettatta|.

n. Az AJÁNLAToK ÉRTÉKELÉsE

Éttékelési szempont Á Kbt. 7ó. s (2) bekezđés c) pont|a a|apjáĺ a legiobb fu-étték ańny
értékelési szempontot a|kalmazza az alábbiak szerint:

Az értékelési pontszám alsó és fe\sőhatán: 1-10 pont.

7. bfuáiaa szempont: Az alán7ai át étékelési SzemPont esetében az Ąán7atevőnek forintban
kell megadnia a szetződés teljesítésére vonatkoző Ąánlati fuáłt.

Ezen éttékelési szempont esetében a megajánlálsokat ajánLatkétő a Kozbeszerzési Hatőság 2072.
évi 61. számában megielent úĺnutató III.A1. ba) pont szerint a|a|<lqa pontszámokká. Ebben az
esetben a legalacsonyabb éték legkedvezőbb (ezen aján|at kapja a maximáhs pontszámot (10
pont)' a többi aján|zt t^rta|Íni elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonýwa
fordítottan aráĺyosan számoIja|ĺ apontszámokat az zLábbí képlet szeĺjnt:

Á rcglom/A vizsg'ált 
* (10-1) + 1.

A fentiek szeľinti pontszámot az ajáĺnJatkéó megszotozza a sulyszámmal, és azt kettő
tizedesj egyre keľekíti.

A2.btáliai szempont] a jőta|7ás: Az Ajánlattevő min. 36hőnap és max. ó0 hónap jőtá|7ásratehet
ajánLztot. A 36 hónap jôtátlást el nem érő vállalást tatta\maző ajánlatok éľvénytelenek. A 60 hónap
feletti jőtá|lasvá|lahst tattaLmaző aján|at nem érvénytelen, azonb an azokat ajánLatkérő egyöntetűen
60 hónapként étékeli. A jőtáilás mértékéthónapokban, eýsz számokban kell megadni.

'Ą legmagasabb méľtékő jőtáI|ást tartaImaző aján|atkapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat
pontszáma eLlJnez viszonftva egyenes zráĺyosítás módszeĺével kap pontszámot az aIábbnk
szednt:

/
U,r;,/

l{

Ertékelési szemDoÍlt Sulyszám
AiáLnlaíát (nettő HUĐ 50

JőtáiLási ídőtartam (36-60 hónap között,
hónapokban)

25

I{ésedelmi kötbét napi méĺtéke (mifl. 0,5
o/r/nap, max.: 2 o/o\

25

A n,"sáÄ,/A leg|obb 
+ (10-1) + 1.
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,Ą fentiek szerinđ pontszámot az aján|atkétő megszotozza a súlyszámmal, és azt kettő
tizedes j egyte keĺekíti.

A 3. bíÍáLlan Szemponť Késedelmi kötb& napi méľtéke: AjánJattevő min. 0,5 o/o / n^p és max. 2
o/o / nap késedelmi kötbérre tehet Ąán7atot. 'Ą 0,5 o/o napi kötb&t el nem étő vái]alást taftaImaző
ď1ánLatok érvénytelenek. A 2 o/o felem kotbérvállalást tattaImaző ajáĺl7at nem érvényteIen, azoĺbaĺ
azokat ajánlatk&ő egyöntetrien 2 o/o-ként értékeli. Á késedelmi kötbéĺ méĺtékét legfeljebb két
tizedesjegyig kell és lehet megadđ.
Á. legmagasabb métékű kotbérvállalast tattaknaző ajánlatkapja a maximális 10 pontot, a többi
aján7at pontszáma ellhez viszonyíua egyenes atányosítas módszeĺével kap poĺtszámot a
kovetkezők szeľint:

A,i""s^r/Alegiobb* (10-1) + 1.

A fentiek szednti pontszámot az
tizedes j egyre keĺekíti.

ajánlatkéń megszot,ozzt a sulyszámmal, és azt kettő

Az etjárás nyeÍtese az, aki az éttékeIési szempont alapján a tegjobb fu-étték aĺáný érvényes
ď1áĺ.iatot tette (egtöbb pontszám ot szet'ezte).

18. 
^szBRzőoÉsľĺBcKoTÉSEAz ď1ánlatkétő a szetződést a Kbt. 131. $ (6) bekezdése alapján az aján|attételi kötöttség időpontja

alatt köteles megkötni az tásbe|l összegezésben megjelolt nyeÍtes Ąádattevőve|.
Ajánlatkérő a Kbt. 131. s (9) bekezdése a|apján csak akkot mentesiiĺ akozbeszetzési szerződés
megkotésének kötelezettsége alőI,valamint a nyeÍtes ajáĺiattevő a Kbt. 131. s (5) bekezdésében
meghatátozott ĺdőtattam a|att akkoĺ mentesii^l szetződéskötési kötelezettsége aIől (szabađu| az
aján|ai kötöttségétő|), ha az ajánlatok elbfuá|ásfuő| szőIő fuásbeli összegezés megki'ildését
követően beállott, ellenőrzési köĺén kívĹił eső és áIta|a előte nem |áthat6 köľĹilmény miatt a
szerződéstő| valrő e|ĄllĄsnak vagy felmonđásnak lenne helye.

19. KAPcsoLATTÁRTÁs
Az arjánlati nyilatkozatban kapcsolattzttőként feltĹintetett személlyel közöItek az ajánLattevők,
illetóleg közös ajáĺllattétel esetén a Kbt. 35. s (3) bekezdése a|apjáĺ az ajánlai nyl|atkozatban
megielölt jogosult képviselő tájékoztatasa joghataLyos közlésnek minősiilnek. Az e|jfuás bámely
szakaszában a kapcsolattaĺtőnáI megeLőllt faxszámta ktildött bármilyen izenet, dokumentum a
sikeľes elki.ildés visszugazo|ásának p1Llanatábaĺ az ajátiattevő, illetőleg közös ajánlattéteI esetén a
megjelölt jogosult képviselő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

'{ kapcsolattartó személyében, illetőleg adatalbaĺ bekövetkező vő|tozást fuäsban kell az
Ajáĺlatkéńnek bejelenteni. Az ajáĺnlatkérő a |łzárő|ag a nyiatkozat eredeti péIdányának
kézhezvételét követően köteles a kapcsolattaľtő szemé|yében, illetőleg adatalban bekövetkező
v á|tozást figyelemb e venni.

Az ajánlarkérő tészéte az egész eLjátás foIyaĺľ;lán megkiildésĺe keľiilő valamennyi dokumentumot
|<lzáĺőIag postai úton vagy személyesen kell eljuttatni, kivéve, ha az ajánlattételi felhívás vagy "közbeszeruési dokumentáciő eltéĺően ĺendelkezik és a fax vagy e-mail űgáĺ valő megkiildést is
elfogadja. Az e|játás bármely szakaszíban az aýnlatkétő tészére ktiĺdött bármilyen üzenet,
dokumentum csak akkot tekinthető az ĺjánlatkétő t'észét'e joghatályosan kézbesítettnek, ha postai
úton megktildött vagy személyesen átadott dokumentumok eĺedeti pé|dányát az aján7arkérő
kézhezk"pj".

\\t
\js \

,\\
4oCI



Az e|jańs bármely szakaszábzĺ az ajáĺnlatkéĺő részéte az előirt. módon megkiilđött bármilyen
üzenet, dokumentum tffit^|mátaz ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum:

- zz Ąánlattevő kapcso|attartőjának; vagy

- az ajánLattev ő cégegyzésĺe j ogosul gának, illetőleg 
; 
ogosultj ain ak; v agy

- közös ajánlattéteLesetén a jogosult képviselőnek képviselőjének; vagy

- az etőbbi három bekezdésben említettek bármelyike áItaI cégszerűen meghztaLmazott.
személy a]áitásáva| kertiłnek megkiildéste az ď1án7atkétő tészéte.

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

lłllami Népegészségiigyi és Tisztioľvosi Szolgálat (lłNT Sz)
Székhely: 1097 Budapest, AIbeft Flőiánu.2.6.
Levelezési cím 7437 Buđapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100
Fax: *36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu

Munkavállalók védelme tekintetébeĺ az 55/2014. (xII.31.) NGM ľendeletéľtelmében a
foglalkoztatás politikáéľt felelős miniszteľ álta| vezetett minisztéľium

Magyat Bányászati és Fölđtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u.17-23.
Tel.: +36-1-473-0503
Fax: ł36-7-332-8155
Honlap: www.mbfh.hu
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Aiánlattevő Íreve:
Ai ánlattevő széliĺłrelve:
Nyilvántattó césbífós ág neve:
Ai ánlattevő céďewzéks zámaz
Belfiildi aďőszáĺnaz
P énzÍot salmi ie|ző sz áĺĺnz,

Képviselő neve:

A

1 . sz.NYIIÁTKo ZATMINTA

FELOLVASOTe,p

Fĺiáĺilrattevő ađatail:

adataisz
Kapcsolattaľtó személy neve:
Kapcsolattaľtó személý telefon vasv mobil száma:
Kapcsolattaľtó személv faxszáma:
Kapcsolattartó személv e.mail címe:

Alulírott '.., mint a'.'... (AjánLattevő
megnevezése) (AjánLattevő székhelye),
(Ájánlattevőt nyilvántaĺtó cégbtőság neve), (Ajánlattevő
cégegyzékszíma) nevében kötelezettségví|7a|ásn jogosult (tisztség megjelölése)
nyilatkozom, hogy a Budapest Főváľos VIII. kerĹilet |őzsefvfuosi onkormányzat, mint
Ąátlatkéń által ,,Napľafoigó Egyesített Ovoda Kincskeľeső Tagóvoda hđszigetelés
(udvaľi homlokzati és tínfal) nýlászátő csefe' utcai homlokzat fe|űĄítása,, tfugý
közbeszerzésí e|játźs tekintetében az a|ábbi ajáĺllatot tesszük:

Az aián|at szánlszeríÍsíthető adatai:

(C égs z erű a|Álĺás a kötelezett s égv á|La|asta
jogosult/jogosultak, vagy a|áfuás a

meghataLmaz ott f meghata|mazottak tés z éľől)

t Közös ajánlattétel esetén a táb|ázatotva]anennyi közös ajánlattevőnek ki kell töItenie, atábLázat szabadon bővíthető'
2 Azt a pénzfoĺgalmi ie|zőszőtlot kell feltiintetni, melyet az aján|attevő az e|járássd, kapcsolatosan haszná]ni kíván. Amennyiben a
megkötendő szeĺződésben ettől eltéĺő bankszámlátkjváĺ az aiínLattevő felttintetđ, úgy ezt kériük kiilon is feltrintetni.
3 Lehetóség szerint soronként egyetlen elérhetóségi adatot adianak meg! Az Ąátn|attevő felelóssége olyan kapcsolattartási adatokat
megadni, amelyen fogadni ndia az Ąán|atkérő által meglnildött információkat.

Keltezés (relység év, hónap, nap)
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2. S Z. NIYIIÁ.TKoZATMINTA

!ĺiáĺiatiĺyi|at|azat

,,Naprafoľgó Egyesített ovoda Kincsketeső Tagóvoda hőszigetelés (udvad homlokzati és
tílzfal)ný|ászátőcsef e'utcaihomlo|<zatÍelűiítása,'

Álulírott
megnevezese) (Ájánlattevő székhelye),
(Ájánlattevőt ĺylLvántatő cégbirőság neve), (Ajánlattevő
cégjegyzékszáma) nevében kotelezettségvátla|ásra jogosult (tisztség megjelolése) a
Budapest Főváros VIII. kertiletJőzsefvfuosi onkormányzzt, mint Ájánlatk&ő által ,Ąapnfotgő
Egyesített óvoda Kincsketeső Tagóvoda hőszigetelés (udvaľi homlokzađ és tílz{al)
nyí|ászátő csete' utcai hom|o|<zatÍelŕĺiítása,, tź,,gyÍ,közbeszetzésíe\jáńs tekintetében

az alábbi nvilatkozatot tessziik:

t. A Kbt. ó6. s (1) és (2) bekezdése a|apján nyilatkozunk, hogy megvizsgáttuk és fenntattás vagy
kor|átozás nélkiil elfogadjuk a fent hivatkozott kőzbeszetzési eIjfuás kozbeszetzési
dokumentá cíőjának feltételeit.

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettiink ajánlatunkbaĺ, arni ellentétben varL az
ajáĺlLattéteh dokumentáciővaIvagy azok bármely feltételével, akkor az ajánJatlnkérvénytelen.

Eltekintiink saját szeľződéses feltételeink a|I<zlmazásátőI, és elfogadjuk 
^z ajánLattéteh

dokumentációban |évő szetződést a szenődéskótés a|apjźtu|'

Nyilatkozunk, hogy akétt ellenszolgáltatłst 
^z 

7. számű nyilatkozatrninta tatta|mazza.

Az aján|at beĺyűjtásával kijelent|ůk, hogy amennyiben nyeÍtes aján7attevőnek nyilvánítanak
benntinket, akkot a szetződést megkötjük és a szeĺződé,st teljesít|ük az a1án|attéteh
dokumentációban, az ajánlaunkban lefektetettek szednt.

Tuđatábaĺ vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közös ajádatot tevők személye nem
valtozhat sem 2 kózbeszerzési e\átás, sern az annak a|apján megkötött szetződés teljesítése
soĺán. Ánnak is tudatában vagyunk, hogy a közos zján7attevők egyetemlegesen felelősek mind a
közbeszetzési eljárás, mlnd az annak eĺedményeként megkoto tt szetződés teljesítése soĺán.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyetres aján|attevők szetződést köttink, kötelesek
vagyunk zzokat a szakéttőket a szerződés teljesítése soĺán ĺendelkezésĺe bocsátani, akiket jelen
ajánlatunkbafl megÍreveztiink, tekintettel attz, hogy ez a köte|ezettségünk szeződéskötési
feltételĺrek minősiil.

A Kbt. 66. s (6) bekezdés a) pontia alapjáĺ nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítéséhez a
következ ő alv át]alko z őkat ve s s zük Ęényb e :

3.

4.

5.

7.

8.

\\\r\ \

,\\
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9.

Nyilatkozom, hogy a Kbt. 138. s (1) és (5) bekezdésével kapcsolatban tudomásornvan aĺĺőI,
hogy az alvá|7alkozői teliesítés összesített atáĺya nem haladhaýa meg az ajírl7attevő saját

teljesítésének ańnyát és hogy a teljesítésben tészt vevő a\vállalkozó nem vehet Ęénybe sajáĺt

teljesítésének 50o/o-át meghaladó métékben további közreműködőt.

A Kbt. 6ó. s (6) bekezđés b) pontja a|apjáĺ nyilatkozunk, hogy a 9. pontban megjelölt tészek
tekintetébeĺ az Ęéĺybe venni kiváĺt és zz Ąánlat benyújtásakor ismert alvá||a|kozők a

következők:

10. Nplatkozunk a Kbt. 65. s O bekezdése alapján, hogy az előíĺt a|kalmassági
kiivetelményeknek a következő szeľvezet(ek) vagy személyek kapacitásáta
támaszkodva felelek meg:

Kapacitást ľendelkezéste
bocsátó szef,I ezet / személy

megÍrevezése, székhelye
(lakóhelye)

lĺzoĺ alkalmas s ági feltétel megieliilés e, amelynek

Ęazo|ásálb^ÍIazaiáĺiattevőezeÍrszeÍvezetetőÍottásafu a
támaszkodik, a felhívás vonatko ző pontiának

megielölésével

Nyilatkozunk, hogy az ajánlatlaĺ|<hoz az ajádatbenýjtását követő 30 napĘ kötve vagyunk.

Ezűton nyilatkozunk, hogy átläthatő szefvezetnek minőstiLliink a 2077' évi CxCu. töĺvény 3. $

(1) bekezđés 1. pontia a|apján. Nyilatkozunk továbbá, hogy nyeĺtességĹink esetén köteles vagyok
bejelenteni, amennyibenmát' nem minősiilok átláthatő szenĺezetnek a szerződéshatalyaaIatt.
Nyilatkozom, hogy a szenődéskötés időponýára _ építési-szerelési felelősségbŁtosítást fogok
kotni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amelynek étéke elén az 5 M Ft/ év és 2

M Ft/káresemény értéket, továbbá nyetességem esetén köteles vagyok a felelősségbŁtosítást a
teljesítési hatáńđő Iejáttat, illetve a tényleges teljesítést kovető 15 napĘ fenntartali. a megkötött
vagy kite{esztett felelősségbiztosítás másolati péIdányát a Megtendelőnek szerzőđés hatáIyba
lépésének napjáta átzđom,
Ezúton nyilatkozom, hogy a felhívásbaĺ meghataÍozott teljesítési és jőtáilási biztosítékot a
felhívásban és a szetződésben meghatározott időpontban ĺendelkezéste bocsátom.
Ezűtoĺ nyilatkozom, hogy a felhívásban meghatátozott alkďmassági követelményeknek
megfelelek és a Kbt. 69. s (4) bekezdésének a|kalmazása esetén, az ajánlztkérő fe|hivására az

alkalmassági követelmények igazoLásra a dokumentaciő szeĺinti nyilatkozatokat és Ęazo|asokat
benýtom.

11.

72.

13.

t4.

15.

(C égs zerű a|áítás a kötelezett s égv á17a1ásta

jogosult/iogosultat vagy a|áirás a

meghatalm azott f meghatalma zottak ńszérőI)

4WrL
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megiegyzés: Közös ajánlattéte| esetén valamennyi aján7attevő kóteles ezt a nJiatkozutotmegtenni'
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3 / L. SZ. r{YTLATKOZATMINTA

Nyilatkozat a Kbt. 62. s (1) a.D' l.p) és 62. $ (2) pontia szeĺinti lłzáttő okokľóla
Alulírott mint a (Ajánlattevő
megnevezése) (Ajánhttevő székhelyQ,
(Ájánlattevőt n]t7vántattő cégbtőság neve), (Á.jánlattevő
cégegyzékszáma) nevében kötelezettségvá|7a\asta jogosult (tisztség megjelölése) a
Budapest Főv,átos VIII. keľiiletJőzsefvátosi onkormáĺyzat, mint Ájánlatkéń áůta|,,Naptafoĺgó
Egyesített ovoda Kincsketeső Tagóvoda hőszigetelés (udvari homlokzati és tíizÍa|)
nýlászőtő cseÍe' utcai homlokzat felúiítása'' tfugytĺ közbeszerzésí eL1fuás tekintetében a
következ ő n:Jilatko zatot te s z em :

Nem állnak fenn veliink szemben akőzbeszetzésekĺőI sző|ő 2075. évi CXLII. törvény 62. s (1)-(2)
bekezdésébenmeghatatozottkövetkező|<lzátőokok:

ó2.s
(1) Az eLjáńsban nem lehet ajátlattevő, tésméteke jelentkező, a\válla|koző, és nem vehet részt
alkalmasság ĺgazo|ásában olyan gazdzság1 szeteplő, aLĺ
z) az a|ábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a brincselekmény elkövetése az elmult öt
évben jogetős bfuőságl ítéletben megállapítast ÍIyeÍt, amig a büntetett e|őé|ethez főződő háttányok
alól nem mentesiilt:
aa) aBisntető Töĺvénykónyvtől szóIő ,l'978. évi rV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi tV. törvény),
illetve a Biintető TörvénykönyvńI szőIő 201'2. évĺ C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti
b(snszetvezetben tészvéte|, ideértve a bűncselekmény bűnszefvezetben tötténő elkövetését is;
ab) Żz 1978. évi IV. törvény szeľinti vesztegetés, befoýással üzéĺkedés, befolyás vásár|ása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásáilása nemzetközi
kapcsolatokban, hritlen kezelés, haĺyag kezelés, illetve a Btk. )O(VII. fejezetében meghatatozott
koľupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti
hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978' évĹ IV. törvény szerinti költségvetési csalás, euĺópai közösségek pénzngý érdekeinek
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ađ) az 1,978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szeĺinđ teÍÍoÍ cselekmény, valamint ehhez kapcsolódó
felbujtás, bűnsegely vagy kísérlet;
ae) az 1978. évl[V. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szeĺinti terľorŁmus
frnaĺszitozász;
aÍ) az 7978. éví IV. tóľvény, illetve a Btk. szerinti embetketeskedelem, vďamint a Btk. szerinti
kényszermunka;
af, az 1978. éw IV. törvény, illetve a Btk. szerinđ veÍsenyt kotlítoző megállapodás közbeszerzésí és
konce s s zió s e|járásban;
ah) a gazđaságs szereplő személyes joga szeľinü', az a)-g) pontokban feIsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;
b)"gy évnél ĺégebben |ejátt adő , vámfrzetési v^gy táĺsadalombŁtosítási jár,a'Lékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozäsít és az esetleges kamatot és
bítságot az ajánlat vagy tésmételi jelentkezés benýtasának időpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetés é rc ha|asztást kapott;
.) végetszámo|as aLatt 

^|\ 
vonatkozásában csődel1fuás elĺendeléséĺől szőIó bfuőságĺ végzést

kozzétettek, az e|leĺe indított felszámo|ási el1árźst iogeĺősen elĺendelték, vagy ha z gazdasáý
szereplő személyes joga szeĺnti hasonló el1árás van folyamatban, vagy a|<ĺ személyes joga szeĺint
hasonló helyzetben van;

ĺ:

/.1

ł Az aiáĺ|attevő, köztis aiánlattétel esetén a kiizös aiánlattevők ktiliin-kíilön teszik meg a nflatkozatot!

4o{r



d) tevékenységét felfiiggesztette vagy akinek tevékenységét felfiigges ztették,
e) gazdaság1' i]letve szakmaí tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmult
három éven beliil jogerős biĺőság1ítéletben megá|Lzpítást nyett;
f)tevékenységét ajogi személlyel szemben a|ka|mazhatő büntetőjogi intézkedésekĺőlszótó 2001. évI
CIV. törvény 5. s Q) bekezdés b) pontja a|apján v^gy az adott kozb eszetzési eljárásbzĺ televáns
módon c) vagy g) pontja zlapján zbfuőságjogeĺős ítéletében kor|átozta, zz eIĺ|tas ideje aIatt, vagy ha
az a1ánlattevő tevékenységét más bltősághasonló okbóI és módon jogerősen koÄatozta;
g) közbeszerzésí eIjáńsokban való ńszvételtő| a 165.$ Q) bekezdés f) pontja atapján jogeĺősen
eltiltásĺa kerti.lt, a Kilzbeszerzési Döntőbizottság v^gy - ^ Kózbeszetzési Döntőbizottság
hatatozatáĺak feltiłvizsgá|ata esetén - ablĺőságáIta| jogerősen megállapítottídőtartam végéig;
h) korábbi kozbeszeruési vagy koncessziós beszeĺzési e|jáńsban hamis adatot szoLgá|tatott vagy
hamis nyl|atkozatot tett, ezért az e|játásbőL |ĺzátták, és a hzátás tekintetében jogorvoslatra nem
keĺtilt soÍ fz édntett közbeszerzésí eljfuás lezáru|ásátőI számitott hfuom évig;
1) az adott eIjárásban előfut adatszoLgp,Itatási kötelezettség teljesítése sotán a va|őságnak nem
megfelelő adatot szoIgáItat (a továbbiakban: hamis ađat), illetve hamis adatot tafia\maző
nyl|atkozatot tesz, v^gy a kozbeszerzési eljáĺásban előzetes igazoIásként benýjtott nyllatkozata
ellenére nem tud eleget tentiaz alkalmasságot,a|ĺzátő okokat v^gy a 82. s (5) bekezdése szerinti
kľitériumokat énntő Ęazo|ási kotelezettségének (a továbbiakban együtĺ hamis n;,ilatkozat),
amennyiben
ia) a hamis adatvagy m1l7atkozat éĺdemben befolyásolja az ajänlatk&őnek aklzátásn, az a|kaLmasság
feĺná|Lásáta, az ajánJat mtlszz|<l lefuásnak való megfelelőségéte vagy 

^z 
ajánJatok étékeléséľe

vonatkozó döntését, és
ib) a gazdaságs szerep|ő szándékosan szolgaItatott hamis adatotvagy tett hamis ĺl1ilatkozatot,v^w az
adott helyzetbeĺ á|ta|átban ebáthatő gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismeľnie, hogy
az áItala szolgáItatott adat a va|őságnak, illewe n1ilatkozata a tendelkezéséte á17ő igazo|ások
tataImának nem felel meg;
j) esetében az aján1atkérő baonýtani tudja, hogy az adott e\fuźtsban megkísételte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkéĺ.ó döntéshozatah fo|yamatát, vagy oLyaĺ biza|mas információt kísételt
megszerezti, arne|y jogtaIaĺ előnyt biztosítaĺa számáta a közbeszetzési e|jáútsban, vagy koĺábbi
kőzbeszerzési vagy koncessziós beszetzési eI1árásbőL ebbő| az okból |<lzátták, és a |<lzátás
tekintetében jogorvoslatĺa nem keriiłt sor az érintett kozbeszerzési eljáĺás |ezánĺlásátőI számitott
három évlg;
l) harmadik otszágbeli á||ampolgfu Magyatországon engedé|yhez kotött fog|alkoztatasa esetén a
munkaügyi hatôságáItaIa munkaügyi ellenőrzésrőIsző|ő 7996. éviDoCV. törvény 7/A. s-
a a|apján két évnél nem ĺégebben jogetőte emelkeđett kozigazgatási vagy annak feltilvŁsgálata esetén
bltőság1 hatátozatban meýllapított és a központi költségvetésbe töľténő befizetésĺe kotelezéssel
vagy az idegerľendészei hatőság áItal' a harmađik otszágbetl źĺllampolgátok beutazásától és
tattőzkodásárőI szőIő törvény szerinti közĺendvédelmi bíľsággal sújtott jogszabáiyséttést kovetett el;
m) esetébeĺ a 25. $ szeľinti összeféĺhetedenségből, illetve a közbeszerzési etjáĺá's előkészítésében
vatő e|őzetes bevonásbóI eĺedő veÍsenytoÍzulást a gazdaság1 szetepIő |ĺzáĺásáĺ kíviil nem lehet más
módon orvoso]ni;
n) a Tpvt. 11. $ a, vagy 

^z 
EUMSZ 101. cikke szednti bátom évnél nem ĺégebben meghozott -

jogeĺős és végĺehajtható vetsenyfelügyeleĺhatatozatban vaw a vetsenyfelügyeletí határozatbfuôság1
feltilvŁsgáIata esetén a bfuőság jogerós és végtehajthztő hztzrozatában megá|7apított és bftsággal
sújtott jogszabáIysértést kovetett el; vagy ha ^z a'1ánlattevő ilyen jogszabáIysértését más
veĺsenyhatóság vagy bíľóság - háľom évnél nem régebben - jogerősen megállapította és egýttal
bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatk&ő bŁoĺýtani tudja, hogy az adott közbeszerzési eLjárásban az aján7anevő a
Tpvt. 11. $ - a, vagy azEUll,ĺSZ 101. cikkébe ütközó jogsértést kóvetett el, kivéve, ba a gazdaságĺ
szercplő az a1ánLat, tatgyalasos eĽ1átásban és vetseny1rátbeszédben végleges ajánLat benýtását
megetőzően a Gazdzság1' Veĺsenyhivatal számára a Tpvt. 11. $ -ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe
ütköző magatattast feltáĄa és a Tpvt. 78/A. $ (2) bekezdésében foglalt, a bíĺság me|főzéséte
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vonatłozó feltételek fenĺáilásät a Gazdaság1 Veĺsenyhivatzl a Tpvt. 78/C' $ (2) bekezdése szednti
végz é s éb en megáIapította;
p) a 135. s (7) - (9) bekezdése szeľinđ előleget nem a szeĺződésnek megfelelőeĺhasznáIta fe|, és ezt
háĺom évnél nem tégebben meghozott, jogerős bírősäg, kozigazgatási (vagy annak fetvlvasgá|ata
esetén bítőság1 hatátozat) megá|Lapítottz

Q) A pzđasági szeteplő akkot sem lehet ajánlanevő, ĺészvételĺe jelentkező, a|vá|]a|koző, és nem
vehet részt ůkatmasság Ęazo|ásában, amennyiben
a) vezető tisztségviseLője vagy feliigyelőbŁottsáýnak taga, cégvezetője vagy gazdaság1 tatsaság
esetén annak egyedtiľ tagja,vagy személyes joga szeľinti hasonló igyvezető vagy felügyelő szervének
taga, ilefrre személyes joga szerint az e|őbbíe|mek megfelelő döntéshozata|:' jogkorel tendelkező
személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) poĺgában meghatatozott bűncselekmény
miattaz elmult öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez főzőđőhátłányok alól nem
mentesü.lt, vagy
b) az (1) bekezdés a) pongáhan meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elĺľriilt ót
évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az e|itéIt biintetett e|őéIethez főződő
hátányok alóli mentesi.iléséhez szükséges időn beliił - olyan személlyel szemben hozták, aH' a
bűncselekmény elkövetésekoÍ a gazdaság1' szeĺeplő vezető tisztségviselője v^gy
felügyelőbŁottságának taga, cégvezetője vagy gazdaság1 társasátg esetén annak egyediili taga, vagy
személyes joga szennti hasonló igyvezető vagy felügyelő szewének taga, i]letve az előbbieknek
megfelelő döntéshozatali jogkoľel rendelkező személy volt.

Keltezés (helység év, hónap, nap)

(Cégszerű alaítá's a kotelezett ségválla|ásra
jogosult/jogosultak, vagy a|ákás a

meghatalma z ott / me1hata|maz ottak ńs z &őI)



3 / B. sZ. NIYIIÁTKoZATMINTÁ

I{YILATKOZAT

IízÁRó oKoK FENN NEM ÁIIÁsĺ.TEKINTEľÉnBN
(<bt. 62. $ (1) bekezdés ka)-kb) alpontja tekintetében)

Alulfuott '.., mint Ż .,.. (N1án)attevő
megnevezése) (Ajánlattevő székhelye),
(Ajánlattevőt nyůvántaftő cégbirőság neve), (Ajánlattevő
cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvá|7a|asta jogosult (tisztség megjelöIése) a
Budapest Főváĺos VIII. kerĹiLletJőzsefváĺosi onkoľmányzat, mint Ajánlatkéń á|taI,,Napĺafoĺgó
Egyesített ovoda Kincskeľeső Tagóvoda hőszigetelés (udvari homlokzati es tĺn{ary
nýlászáltő csefe' utcai homto|<zat felúiítása'' tátgyukozbeszetzésí eIjáńs tekintetében aKbt. 62.

$ (1) bekezdés ka)-kb) a|ponýa alapjáĺ az a|ábbí nyilatkozatot teszem:

Keltezés (helység év, hónap, nap)

(C égszeďl ą1 Ąí r ős a kö telezett s égv á|1a1;*'"
jogosult/jogosulak, vagy alĄfuás a

meghatalma z ott / meghata|maz ottak tés z érőL)

5 Kéĺjuk a megfelelő ĺészt alr{'húmi!
6 Kérjük a megfelelő részt alĺĺhúmi!
7 Amennyiben az ajźn|athevőt nem jegyzik szab tilyozott tőzsdén

\t
'i'' i I

IJ \

k")

Nem az Ewópai Unió. az Ewópai Gazdasági Téĺség vagy
a Gazdasági Egvüttműködési és Feilesztési Szervezet
tagállamában. a Keľeskedelmi Világszervezet
kozbeszerzési megá|]apodásban tészes aL7amban vag', az
E,UMSZ 198. cikkében említett tengetentuli oĺszágok és
teĺiiletek bátmelyikében vagy nem olvan államban
tendelkezik szervezetiink adóilletőséggel. amellyel
MawatoĺszáEnak kettős adőzás elkeriilés&ő| szőIő
egyezménye van. vagy amellyel az Európai Uniónak
kétoIda|ú, megáIfap o dása v an a kőzb eszetzés tetén

kb)
Aján7attevő olyan tzrsaságnak minősiil, melyet
szab áIy o z ott tőzs dén nem j egyezneks

Ajánlattev ő olyan társa s ágnak
minőstiĺ, melyet szabá|y ozott

tőzsdéĺ ieqyeznek6
A pénzmosás és a terĺodzmus flnanszirozása megeIőzéséről és megakadá|yozásárô| sző|ő
2007. évlC)oo(W. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szőIő towény) 3 s t) pont ĺa)-
ľb) vagy tc)-rd) alpontja szednt definiált valamennyi tényleges trrlajdonos nevének és
á|Lanđő lakóhelyének bemutatása tekintetében nvilatkozom:7
valamennyi tényleges hrlaidonos neve:
valamennyi tényleges tulaidonos á|Lzndő lakóhelye:

4Ą0



3 / C. sZ. NYIIÁTKoZ,ĄTMINTÁ.

I{YILATKOZAT

IgzÁRó oKoK FENN NEM ÁrrÁsĺ. TEKINTETÉnnN
({bt. 62. $ (1) bekezdés kc) alpontja tekintetében)

Alulított mint a (A.1ánLattevő

megnevezése) (AjänLattevő székhelye),
(Ajánlattevőt ĺsnlväntatő cégbfuőság neve), (AjánLattevő
cégegyzékszáma) nevében kötelezettségvá|laIasn jogosult (đsztség megjelölése) a
Budapest Főváros VIII. kertiletJőzsefváľosi onkormányzat, mint Ajánlatkétő által ,,Naptafotgó
Egyesített ovoda Kincskereső Tagóvoda hőszigetelés (udvaľi homlokzati és tizfal)
nýlászátő cseÍe' utcai homlol<zat felÍĄítása,, tÁrgyű,kozbeszetzési e\árás tekintetében a Kbt. 62.

$ kc) atpontia a|apiánaz alábbinyilatkozatot teszem:
a)

Alulírott mlnt a/az. kötelezettségvá|Ia|ásra
jogosult képviselője a Budapest Fővátos VIII. keńiletJőzseÍvátosi onkormáflyzat, mľlt Ajánlatkérő
áltaL,,NapnÍotgô Egyesített óvoda Kincsketeső Tagóvoda hőszigetelés (uđvađ homlokzati
és tÍnÍal) nyí|ászátő csefe' utcai homlokzat feluiítása'' tárgyban indított kozbeszetzési
etjfuásban ezítoĺ nyi]atkozom, hogy aján7attevőben közvetetteflv^gy közvetleniil több, mint 2ío/o-os
rulajdoni tésszel v^gy sz^vazai jogga| ĺendelkező jog1 szeméIy vagy személyes joga szeĺjnt jogképes
szefrrezet nincs.

VAGY

b)

Alulírott msnt afaz kötelezettségvá||a|ásra
jogosult képviselője a Budapest Főváros VIII. keĺtiletJőzseÍvárosi onkormáflyzrt, mint Ájánlatkéĺő
áItal,,Naptafoľgó Egyesített Ovoda Kincsketeső Tagóvodahőszigetelés (uđvari homlokzati
és tinfal) nýlászátő csefe' utcai homlokzat felujítása'' tatgyban indított kőzbeszetzési
eLjárásbaĺ ezűton nyilatkozom, hogy ajánlattevőben kcizvetetteflva,gy közvedeniił több, mint 25o/o-os

tulajdoni ĺésszel v^gy sz^vłzaĺ joggal tendelkező jogi személy vagy személyes joga szenntjogképes
szetlĺezet van, mely(ek) az a|áhbi(ak):

Szervezet neve: Szerĺezet székhelve:

Továbbá' nyilatkozom, z fent megielolt szefvezet(eĐ tekintetében
alpontja szednti klzáń feltételek nem állnak fent.
( Keltezés @.ly.ég' év, hónap, nap)

$ (1) bekezdés kb)

(C égsz eďl al Á írás a kötelez ett s égv á|7alasra
jogosult/ jogosultak, vagy aLáítás a

meghatalma z ott / me9hata|mzz ottzk ńsz &őI)

44ą
/
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3 / D. S Z. 
^\WI-ATKO 

ZATMINTA

Nyilatkozat a Kbt. 67. s (4) bekezđése a|apián

(aiánlattevő, kőzős ajánlattevők mindegyike)

'tlulíľottmegnevezése) (Ajfuůattevő székhelye),
(Ajánlattevőt nlJllvántattő cégbíróság neve), (Ajánlattevő
cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségválla|zsta jogosult .. .'...'. (tisztség megjelolése) a
Budapest Főváros VIII. kerĹiletJőzsefvfuosi onkotmányzat, mint Ájánlatk&ő áItaI,,Napĺafoľgó
Egyesített ovoda Kincsketeső Tagóvoda hőszigetelés (udvad homlokzati es *z{ay
ný|ászánő csefe' utcai homlo|<zat felúiítása'' tátgyu kozbeszetzésí etiáĺás tekintetében ezúton
nyilatkozom, hogy a szetződés teljesítéséhez flem vesztink igénybe a Kbt. 62. $-ban meghatatozott
kzfuő okok hatálya a|á tafioző a|vá|]a|kozőt, valamjnt az z\tzlrunk az ,iką|massági követelmény
ígazolá,sában tésztvevő gazdasági szeĺeplők nem taftozĺak a Kbt. 62. $-ban meghatátozott|<tzárő
okokhatá|ya a|á.

< I(eltezés (hetység év, hónap, nap)

(C é gsz eń' al Ąí r ás a kötelezett s égv á||a1as.o
jogosult/jogosultak, vagy alátás a

meghatalm 
^z 

ott / meghatalma z ottak rész éń|)

Megjegyzés:

Közös ajánlanéte| esetén ezen nyiJatkozztotvalamennyi közös ajánlattevőnek kiilön-kiilon meg kell
tennie.

\r
\,1 ,, I

d\ Ą\L



4. S Z. I\MIÁTKOZÁ.TMINTÁ.

Nyilatkozat a I(bt. 66. s (4) bek szeľint

(ajánIattevő'közösajánlattevőkmindegyike)

Alulfuott mint afaz.. kötelezettségvá|Ia|ásn

iogosult képvisetője a ,,Naprafoĺgó Egyesített óvoda Kincskereső Tagóvoda hőszigetelés
(uđvad homlokzati és tii,zfa|) nyí|ászátő cseÍe' utcai homlo|<zat felÍĄitása,, tátgyban inđított
kozbeszetzési eljárásban nyilatkozom, hogy a kis- és kozépváilalkozásokĺőI, fejlődésfü tämogatásátőI
szőLő 2004. évi )ooilV. törvény8 szednt az altaJamképviselt ajánJattevő

o Mikĺová|la|kozásnak
o Kisvállalkozásnak
o Középválla|kozásnak
minősiiLl

vagy

nem tartozik a' 2004. évi )ooilV. törvény * hztáIy a|a'

( Keltezés ftelység, év, hónap, nap)

(Cégszerri a|áítás a kötelezett ségválla|asta
jogosult/jogosultak, vagy a|áfuás a

meghatalma zott f meghataLmazottak Észétől.)

Megiegyzés: I(özös ajádattétel esetén a Kbt. 60. s (5) bek. szerinti ĺyiatkozatot valamennyi közös
aján|attev őnek ki.ilön-kiilön meg kell tennie.

8 2004, évi XXXN. tv. 3' $
(1) Krv-nak minősü| az a váĺlalkozás, ame|ynek

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

|egfe|jebb 43 mi||ió eurónak megfe|e|ő forintosszeg.
(2) e rrv kategórián be|tj| kisvá||a|kozásnak minősü| az a vá||a|kozás, ame|ynek

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

(3) ł rrv kategórián be|ü| mikrová||a|kozásnak mĺnőstiĺ az a vál|a|kozás, ame|ynek
a) összes fog|a|koztatotti |étszáma 10 főné| kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mér|egfőösszege |egfe|jebb 2 mi||ió eurónak megfe|e|ő forintösszeg.

(4) ĺĺem minőstj| KKV-nak az a vál|a|kozás. ame|yben az á||am vagY az önkormányzat kozvetlen vagy
kozvetett Łu|ajdonĺ részesedése - tőke Vagy suavazati joga aĺapján . ki]|on-ktj|ön Vagy együttesen
meghatadja a 25Ü/o-ot.

* A fe|soro|t |ehetőségek közti| a megfe|e|ő a|áhúzandó, vagy más módon, egyérte|műen je|ö|endő!

48 *í,



5. SZ. NYIIÁTKoZATMINT,Ą.

Nyilatkozat felelős fordításľól.

Álulírott mlnt afaz. kötelezettségválla|Ąsta
jogosult képviselője a Budapest Főváĺos VIII. keri.iletJőzsefvfuosi tnkormányz^t' mnt Ajátiatkérő
által ,,Napnfotgő Egyesített ovoda Kincskeľeső Tagóvoda hőszigetelés (udvań homlokzati
és tíízfal) nýlá,szátő cseÍe' utcai homlo|<zat feluiítása'' tatgyban indított kozbeszetzési
etjfuásban nyilatkozom, hogy az Ąánlatban becsatolt idegen nyelvű iĺatok felelős fotđĺtasáĺak
taftaIma a Íotđítas aLagijźĺtn szo|gáIő dokumentum tarta\mával teljes mértékben megegyezik.

<( Keltezés (hĄség, év, hónap, nap)

(C égs z eĺű a1áfuás a kötelezett s égv ál|a|asn
jogosult/|ogosultak, vagy alafuás a

meghatalm az ott f meghatalma zottak ńsz érő|)

* Abban az esetben tö|tendő ki, ha aján|atevő
fordítását nem hiteles fordítássa| nyújtotta be.

idegen nye|vű dokumentumot csato| az aján|atban, és annak

\l
\1.,\ 

I
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6. s Z. NYIIÁTKoZ,ĄTMINT,Ą.

Nyilatkozat iizleti titokľól

Alulírott ...., mint a '..' (Ajánlattevő
megnevezése) ('{jánlattevő székhelye),
(Ajánůattevőt nyüvántartő cégbíĺőság neve), (Ajánlattevő
cé,gegyzékszáma) nevében kötelezettségvá|La|ásn jogosult (tisztség męjelötése) a
Budapest Főváros VIII. keĺiiletJőzseÍvátosi Onkotmányzat, mľrt Ajánlatkétő áItaI,,Napľafoĺgó
Egyesített ovoda Kincskeľeső Tagóvoda hőszigetelés (uđvaľi homlokzati és tílzfa|,1
nýlászítő cseÍe' utcai hom|o|<zat felŕĄítása,, tárgý közbeszerzési eLjäńsában ben1nijtott
ajánlatunk:

a)iizleti titkot nem taftalmaz

b) aKbt.44. s (1) bek. alapján az ajárlab,lnk következő adataĺ minőstilĺrek üzleti titoknak, amelyet
elkiilöntilten csatolunk az alábbi oldalakon:

A Kbt. 44. s (1) bekezdése szerinti indokolást, ameIy
meghatátozott informáciő vagy adat ĺ5nLvánosságta
atáĺy talan s ételmet, c s atolom.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

részletesen a|átámaszýa, hogy a b) pontban
hozatala miéĺt és milyen módon okozna

(C é.gszeďl aláiĺás a kö telezett s égv álla|asn
jogosult/jogosultak, vagy aláfuás a meghatalmazottf meghatalmazottakńszétő|)

A negfelelő résqalábúąandĺÍ !



7. SZ. I\mIÁ,TKOZ,ĄTMINTÁ

Nyilatkozat a kiegész itő táiékoztatásokľól

Alulírott mint a (AjánLattevő
megnevezése) (Ajátllattevő székhelye),
(Ajátnlattevőt nyllvántattő cégbftőság neve), (AjátnLattevő
cégegyzékszáma) nevében kötelezettségvá|Ia|ásn jogosult (tisztség megjelólése) a
Budapest Fővátos VIII. kediletJőzsefvárosi onkormányzat, mint Ajánlatk&ő álta| 

',ŃapľafotgóEgyesített óvoda Kincskeľeső Tagóvoda hőszigetelés (udvaĺi homlokzati es tĺ"ĺĺ;
ný|ászáĺő cseÍe' utcai homlo|aatfe|tĄitása,,tatgýkozbeszetzésieljfuásáhan kiielentem, hogy

a) ĺem kérttink és nem kaptunk |ĺegészítő tajékoztatást

b) az ajánlatkétő kiegészitő tĄékoztątásátmegkaptuk és az ajánlat összeá|]ltasakoĺ figyelembe vetti.ik.

I(eltezés (helység év, hónap, nap)

(C égs z eń' a|afuás a kötelez ett s égv á|Ia|ásra
jogosult/jogosultak, vagy a|áfuás a meghatalmazottf meg\lataLmazottakńszétőI)

A negfelelő ľés7alábĺipnůí !

\r\rS I
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Aiánlatkéľő l(bt. 69. $ szeľinti felhívása esetén 
^z 

ett'e felhívott aiáĺiattevők á|tat
benffitand ő nyilatkozatok iegyzéke az alkalmassági kłivetetmények igazo|źsa kapcsán

P. ĺ . alkaln assĺźgi kiiuete lmén1 Ęarylási rz ĺi d:
A 32l / 20ĺ 5. (X.30.) Korrľl. rendelet ĺ 9.! (ĺ) beke$ésének c.) ponq.a atąján csatolni kell
aą elő7ő legfeljebb 3 lełźrt ii7/eti éu _ általános foľgalni adó nétkłt spźmított _ t,tJu
árbeuételéről s4líló eredeti, cegs79ľűen aliźírt njlilatkl<atnt, attól f)gően, hog ,< Ęánlatteuő
nikor jtitĺ létre, illetae mikor keądn me{ a teaéken1séýt, amenn1iben e79k a< adaĺok
rendelkeryésre állnak.

M. .l, a l k a ln a ss ági kti u xe / n é n1l iga 4o l á s i rz ó d :
A 32.l/20.ĺ5. (X.30.) Korrz. rendelet 2ĺ.! (2) bekeydésének a.) pont1a atąján a4
a1ánlattételi felhĺuás negkiildesének ,xcpjáhíl uiĺsąafelé s7árzított 5 éu sonin befeje7'eĺt
(te!.esitett, műs7aki átadáýátuétellel le4źrult) ęítési beraháýsra és/ uagl építési kinnleąési
teuékerységre uonatkoąlí rzunkĺźinak ismertetését, a1alrźbbi tar.talorľlrual:
. a s79rąődés hźłgláÍ
. a4 e luégryett nunkák fe lsorolósát;
. a4 ellensąolgĺźltatás nethí össrygét,
. a telesíĺés idtjét (éu/ hó/ ną) (<EZDÉS ES BEFEJEZES IS) és heĄét,
. a rzíĺsąaki átadás-átaétel időpon/át (éa/ hó/ nap)

A beruutatott referenciákat a j2ĺ/20'|5. (X.jŻ.) Koľrn. rendelet 2j. s s79rint csak a
szetődést kőtő másik frI áIta( kiadott igazolássaĺ lehet igazolni. akként,
hog a7Ęa7olásnak afent előĺrt taftalmon kĺuiil aąalábbiakat keII tartalma7nia:
. a s7,et7ődést kiitő násikÍel neue, dmą
. n1ilatko7ni kell amíI, b,gy , teljuítés a7előínźsoknak és a s7'eĺąődésnek rneýtetően tiirtént.

44+.ű



Nyilatkozat a péĺzigyĺ-gazđaság1' alkalmasságĺól

Alulírott mint a (Ajádanevő
megnevezése) (Ljánlattevő székhelye),
(Ajánlattevőt nyivántatő cégbfuőság neve), (Ajánlattevő
cégegyzékszáma) nevében kötelezettségvá|7alÁsn jogosult (tisztség megjelölése) a
Budapest Főwáros VIII. kediletJőzseÍvárosi onkormányzat, mint ,Ąjánlatkérő äIta|,Ąapľafoĺgó
Egyesített ovoda Kincskereső Tagóvoda hőszigetelés (udvaĺi homlokzati és tilzÍal)
nýlászátő csefe' utcai homtol<zat ÍelŕĄitása,, tárgytĺközbeszetzésí e|járásában kiielentem, hogy
az aiáĺůattételi hatáľidőt megelőző 3 lezátt iizleti évben - á,Jrtalános foľga|ĺni adó nélkĺiĺ
számított - telies áĺbevételiiĺrk az alábbi összeg volt:

{ĺť!l

:.,i

I

*i 1'',iliÍ

'..lł:i |'ł'.

1,. 'üzleti év

2. üzleti év

J. üzleti év

Osszesen

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(Cégszeľű a|Ąítás a kötelezett ségvallalzsru
jogosult/j ogosultak, vagy aIáíĺäs a

meghata|mazottf meghata]mazotrakrészéń|)

\,, \
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Nyilatkozat korábbi teljesítésekĺől

a 321 /2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. s (1) bekezdés a) pontja tekintetében

Alulírott .'.., mint a .... (Ljánlattevő
megnevezése) (Ajänlattevő székhelye),
(Ajánlattevőt ĺytlvántartő cégbfuősáĺg neve), (Ajőn7attevő
cégegyzékszáma) nevében kötelezettségvá|7a|zstz jogosult (tisztség męjelölése) a
Budapest Főváros VIII. keriiletJőzsetvárosi Onkormáĺyzat, mint Á1ánlatk&ő által ,,Naprafotgó
Egyesített óvođa Kincskereső Tagóvoda hőszigetelés (udvad homtokzati és tíizfal)
nýIiászátő csete' utcai homlol<zat feltĄitása,'tárgy6kozbeszerzési eIjátásában kiielentem' hogy
a jelen kózbeszetzési eljátáshoz kapcsolőđő eLjátást megindító felhívás megkiildésének napjától
visszafelé számitott 5 év soĺán a következő rcÍerenciákat teliesítettük:

A szerződést kötő másik fél neve.

címe

építési betuházásra ésf vagy építési kivitelezési tevékenységte
és / vagy hőszigetelési tevékenységte vonatk oz6 refercncia

bemuta!ása

Az eLvégzett munkák felsoľolása

'Ą.z ellenszoLgáJtatás nettó összege Ft-ban

Teljesítés ideje ftezdés és befejezés naptáľi nap pontosság+a|
(év, hónap, nap)

Kezdés:

Befejezés:

Műszaki átadás-äw étel időpontj a (év / hőnap / nap)

Teljesítés hĄe

A teljesítés az eLőiĺásoknak és a szerződésĺek megfelelően
tötént-e? (genl nem)

igen/nem

Keltezés (helység év, hónap, nap)

(Cégszer6 aláiĺás a kötelezett ségvállalasta
jogosult/jogosultak, vagy a|áfuás a

meghatatm 
^zott 

f meghatďm 
^zottłk 

részérő|)g
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KtvIT ELE zÉsĺ sz Bnz ŐoÉ s

arnely létrejött egyrészrőI a

Budapes t Főváĺos VI II. keľtilet Józs efu áľos i onko tĺnány zat
székhelye:
zdőszáma:
számlavezető pénzntézet neve: [szeződéskötéskoĺ kitöltendől
bankszámlaszáma:[szetződéskötéskorkitöltendő]
képviseletéb eĺ e|járő személy neve:
Telefonszám : fszerződéskotéskot kitöltendő]
F axszám: [szerződéskötéskot kitöttendő]
E-.^4 cítn: |szetződéskötéskoľ kitöltendő]
mint Epíttető
- továbbiakban,,Megľendelő.. -

másrésztőI

címe, székhĄe:
ny iv ántzttő cégbíľó s ág neve :

cégegyzékszám:
adőszáma
bankszám]aszáma (pénzfoĺgalmi számIa száma) :

képviseletébeĺ e|játő személy neve' megÍrevezése:
Telefonszám:
Fzxszám:. -

E-mail cím:
mint Vállalkozó

- továbbiakbaĺ ,J{á||a|kozó'' (egyĹittes említésük esetén: ,,Szetzildő Felelť' vagy ,,Felelť') között
iött létre az a|abbi feltételek szerint:

1. !ĺszetződésmegkiĺtésénekelőzményei

Budapest Főváros VIII. keľiilet Jőzsefvárosi onkormányzat a közbeszetzésekől szô|ő 2075. évi
CXLIII. törvény (touźbbiakban: Kbt,) 115. s (1) bekezdése szerinti hiĺdetĺnény nélkiili tárgyaJáts nélki.ili
közbeszetzési eljáľást kezdeményezett 

^z 
ajádattéteh' felhívás 2016. . .... -i megktildésével az

,,Napĺafoľgó Egyesített ovoda Kincskeĺeső Tagóvoda hőszigetelés (udvari homlokzati és
tőzfal) nýlászátő cseÍe' utcai hom|ol<zat feluiítása,'tátgyábaĺ (a továbbiakban: Közbeszerzés
EI1átás), 

^Ír;.elry 
eljáräs etedményes lebonyolításának eľeđményeként az e|játás nyeftese Yá,|lalkoző

lett.

2. ASzetződés tátgya:
1. Megtendelő megtendeli, Vállalkozó pedĘ elvállaLja je|en s,zeĺződés a|apjáĺ a 1089 Budapest,
Bláthy ottó u. 35. szám a|att taLa|ható Napĺaforgó Egyesített ovoda Kincsketeső Tagóvoda udvari
homlokzati és tűzfa| hőszigetelését, n5flászátő csetéjét, valamint az utcai homlokzat feIĹĺjítasát a
műsza|<l dokumentációban, a jogszabáIyokbaĺ és az átazott köItségvetésben foglaltaknak
megfelelően.

\\l\:. t
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2. A fenti munka kapcsán Yá|la|koző ezennel vá|Ja\ja, hogy teljesköĺűen elkészíti és megvaLősíýa a
Munkát a teljesítési hatandőte, továbbá' a jőtá|lásí (gatanciáIis) kötelezettségeinek eleget tesz.

3.MegrendelőhozzájárulalvállalkozőĘéĺybevéteLéhez.

4. A kĹilfolđi adóillető.égű Yáĺ|7a|koző köteles a szetződéshez atta vonatkoző meghatalmazást
csatolni, hogy az illctősógc szcrinti ađőhztőságtrőI a magyat adőhatőság közvctlcntil bcszcrczhct a

Yáů]alkozôtavoĺatkoző adatokataz otszágok közötti jogsegély igenybevétele nélkĹil.

5. Felek meýllapodnak, hogy Yá|]a|koző a tevékenységét az zjánlattétell felhívás, a tészLetes
dokumentáciő, a m(tszaki dokumeĺtacíő és az ánzott koltségvetés alapjánvégzi.
A Felek rnegá|lapíqák, h"gy a részletes mennyiségeket zz ajáriattéteh felhívás, illetve dokumentáció
tattalmazza.

3.A munkateľület őtadás.íwéteĺie

l.Me8tendelő a munkatertiłetet aYá|la|kozőval egyeztetert időpontban aĄz át aváll^|koző részéte,
munkavégzésľe alkalmas á|Lapotban. Á. munkateĺii.Iet átadáLs-átvételét felek jegyzőkoĺyvben rögzítik.
Az átadás ídőpoĺýfuől Megtendelő előzetesen éĺtesíti Yő|Lalkozőt.

2.Á. felvonulási éptiletek elhelyezése csak a Megrendelő hozzájáraIäsát követően kezdhető meg.

3. Szetzőđő felek a munkatertiĺet áta'dását a munkateľiilet átadás-áwételével tögzítlk.

4. Felek iogai és kłitelezettségei

1.Á Vállalkoző szavatolja, hogy mliszakilag és minőségĺleg kifogásolatlan kivitelben, a voĺatkoző
m^gyt és EU előfuásokban és szabványokban meghatátozott minőségben, valamint a műszaki
dokumentácíő a|apján teljesít. Á. nem fentiek szerinti teljesítést Megtendelő jogosult Yá|la|koző
költségéľe és veszélyéte _ L garanciáhs felelősségvállalás megtafiÁsa mellett _ újrakiviteLeztetni,
amelyet Yállalkoző köteles haladékta|anul elvégezni. A fenti jog nem édnti a Megendelő azoĺ jogát,
hogy a 11. pontban foglalt, a szeĺzőđés hibás teljesítésével kapcsolatos elállási jogáva| _ 

^z 
ott

említett feltételek fennállása esetén - éljen.

AzI. osztálý minőség megálląpítása azÉpítésugý AgazaiSzabvány szerint töténik. Vitás esetben a

Felek döntőként a Yát]alkoző költségviselése mellett az Epítésügyi Minőségelleĺőtző Innovációs
Nonpĺofit rrt. @ľĺj miĺőség ellenőĺzés eĺeđményét fogadjłk eL

2. Az e|takart munkaré szek vizsgáIata:
AYĄllą1kozó semmilyeĺ eItakatást nemvégez a Megĺendelő előzetes jőváthagyása előtt. 'Ą Yá17a1koző
az e|tabnndó munkatészeket köteles 3 (három) munkanappa| az eIta'|,arás eIőtt a Megĺendelőnek
bejelenteni és az eltakarandő munkarészeket pĺóbavizsgáIat és ellenőľzés cétjából a Megrendelő
tészére |áthatővá, és hozzáférbetővé tenni. Amennyiben a Yá|7a|koző ezeÍ| kötelezettségét
elmulasztja, i,gy 

^ 
munkaĺészek |áthatővá tételének és z fe|tárás előtti álJapot vĺsszaá|]itasának

kóltségeit a Yá||alkozó köteles viselni' Yái]a|koző nem kötelezhető a saját költségén történő
visszabontásra és az eltakaft munkaĺészek |árhatővá' téte|éte, ha a jeleĺ pont szednti bejelentési
kötelezettségnek eleget tett és Megĺendelő aYálLalkoző bejelentését kovető 3 @árom) munkanapon
beliił a pńbavŁsgálat és ellenőrzés céIjáből nem jelent meg.

3. Munkaterület:
A Vállalkozó köteles a hatőság és a Megtendelő e|őításai szerint a munkateriiletet elkeríteni,
figyelmeztető jelzések elhelyezéséĺől gondoskodni' Á Yá|latkoző kĺiteles a saját tevékenységéből
szátmaző hulladékot folyamatosan összegpijteni és a munkateľii.letőI saját költségén elszäl]itatrj és a
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munkateĺiiletet, valamint annak közvetlen környezetét a tötmeléktől. szeméttől és hutladéktól
mentesen tafiani.

A hulladékb őI szátmaző bevétel aY á|]a|koző bevételét képezi.

Yálla|koző a |đvlteLezési munkák sotán keletkező veszéIyes és nem veszélyes hulladékok kezeIésérőI
ffijtés, előkezelés, szál]itás, hasznosítás, áttalmat)antás) avonatkoző hatályos jogszabalyok szerint
gondoskodni köteles. A keletkező hulladék azoĺ tészének, amely a kivlte|ezés sotán a helyszínen
nem keriił fe|haszĺá|ásta, YáLla|koző köteles gondoskodđ annak hasznosítÁsn engedéllyel
rendelkező vá|]a|kozás tészérc töténő átadásfuőI, a nem hasznosítható hulladékok e|szá|Iitásáról és
áttalommentes elhelyezéséĺől.

4.Yá|7a|kozó a munkálatok sotán nemvehedigénybe zkiczutaktediletét nkodá"sru,tarolásra.

5. Á Vállalkoző kát elkeľĹiléséte vonatkoző kotelezettsége:
A Vállalkozót tetheli valamennyi, káĺ elkeĺi.iléséĺe vonatkoző kötelezettsé1, így kiilönösen a
Yá|Ialkozó áItaL a Munkák végzése cé|já.ř,ől- igénybe vett éptiletekĺőI Vállalkoző tevékeĺysége vagy
mulaszťása okán lehulló tfugyak áLtal' okozta kárért való felelősség. Vállďkoző felel a biztonság
előírások betartásáétt, továbbá' a balesetelhántási előíĺások szeľinti valamennyi véđő- és bŁtonsági
intézkedésért.
A Vállalkoző feIel az áIta|a a taryy, munlľák kivitelezésével osszefüggően igénybe vett segédei,
a|ka|mazottaĺ, rneghata|mazottai, aLváLLalkozői, illetve száů]ltői tészétőI okozott káĺokét.
A Vállalkoző feIel minden Ęényétt, amelyet az eIőbbi káĺokbó| balesetekből és hiányosságokból
etedően a Megrendelővel szemben támasztanak. Á Vállalkoző a Megtendelővel szemben nem
hivatkozhat atÍa,hogy a teljesítésnél és a kivitelezésnéI igénybe vett segédeinek a kiválasztásánáI és
azok fe\igyeleténél űgy jáĺt el, ahogy az az adott helyzetben eIvár.hatő. Á Váltalkozó mentesíti a
Megrendelót az olyaĺ kártérítési igények alól, amelyek a munkáivaI és szo|gáltatásaĺval kapcsolatban
meĺi.iłnek fel.

6. Á Megendelő jogosult
- más vá|La|kozővz| elvégeztet:i a |ĺfogásolt vagy hiányolt munkákat a YáLLa|kozó költségéte, ha
felszőlitására a Yál]a|koző a klfogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javtýą illetve nem pótolja, a
Yátla|koző gaĺanciá|is felelősségvállalasának megtartasával. Á fenti jog nem énnĺ a Megtendelő azon
jogát, hogy a 11. pontbaĺ foglalt, a szerzőđés 10 napot meghaladó késedelmes teljesítésével
kapcsolatos, v^gY a szeruődés hibás teljesítésével kapcsolatos elállási jogáva| _ az ott említett
feltételek fenĺá|7ása esetén _ élien.
- Yál7a|kozőnak a jelen szetződésben vállalt fe|adatzĺ elláttásával kapcsolatos tevékenységét önáLlőan
vagy megbízólevéllel ellátott képviselője tévén e|lenőĺznl olyan módon, hogy Yál7alkoző teljesítését
Megĺendelő ez táĺĺý tevékenysége ne akadá|yozzz.
- bármely pótmunkát más vállalkozővaI eIvégeztetni, figyelemmel a Kbt. ĺendelkezéseiĺe.

7. Megtendelő köteles
-Yátla|koző részére a kiviteIezéshez sziikséges munkaterĹiletet ĺendelkezésĺe bocsátađ.
-Yál|a|koző ĺészére a szetzőđés szednti ýakat megfizetni.
_ a 322/2015. (x.30.) Korm. ĺendelet a|apján saját maga vagy nevébeĺ eljárő személy (szewezet)
ĺévén e|LeĺőnzĄ hogy a szerződés teljesítése sotáĺ aYá|7a|koző teljesítésébeĺ|<lzárő|ag a Kbt. 138.

$ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvätlalkoző vesz tészt és az alvál]alkozői teljesítés
atányanemhaladjzme1a Kbt. 138. $ (1) és (5) bekezdésében meghatarozott étéket.

8.,Ą l{bt. 138. s (3) bekezdése alapján a Yálla|koző a szetződés megkótésének ídőpongábaĺ
bejelentette valamennyi o|yan alváLLalkozőjőt, akj a szerződés teliesítésébeĺ tészt vesz, és a
bejelentéssel egyutt nyilatkozik attól is, hogy az áitalla Ęénybe venni kivánt a|vá|lz|koző nem á|I a
Iĺzfuő okok hatĄa aLatt. 'Ą Vállalkoző a szerződés teljesítésének időtanama alatt köteles a

\\t\lr \i'\r\U\
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Megtendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alváLla|kozőt előzetesen írásbaĺ
belelenteni' és a bejelentéssel egyĹitt nyilatkozni artő|,hogy az á|ta|a igénybe venni kivánt aká|la|koző
nem álI abzfuő okokhatáJya a|att.

9. Megtendelőnek joga van az adott munkafázist leál]ltan, ha az ÍIem a teĺvnek és az eIváfi
minőségnek megfelelő. Utasítasa szennt a h1básan teljesített tészt _ a ganĺclálls felelősségvá|Ia|ás
megtartása mellett _ megfclcIő módon újra kcll kivitclczni, amennyiben az szakszertien nem
javlthatő.Azűjra|<tvĺte|ezésitóbbletköItségekaYá|]a|kozőtterhelik.

A Megrendelő, illetve az áIta|a kilelölt szefrrezet v^gy személy jogosult a kivitelezési munkákat
folyamatosan elLenőrzi. ,Ą. munkavégzésnek az ajáĺlLattétell felhívásban és dokumentációban,
valamint a nyeltes ĄánLatnakmegfelelően kell töténnie.

l0.Megrendelő utasítási jogánzk gyakoÄása

YáLla|koző köteles Megendelő áItaI adott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekintve attőI, ha ez
jogszabáIy, hatőság ĺendelkezés megsétéséĺe, 

^v^gy 
a vagyoĺbiztonság (ideéĺwe az adatvagyont is)

veszéIyeztetéséľe vezetÍle' mivel ilyen esetben jogszetűen megtagadhaýa a Yá|Lalkoző az utasí!ás
teljesítését. Megrendelő vagy bátmý nevében e|játő szeméIy céIszeďltLen ésfvagy szakszeľűtlen
utasításáta Yátlalkoző köteles Megrendelő jeleĺ szeruődésben megÍreveuett kapcsolattafiőjának a
figyelmét ha|adékta|anul írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenéĺe is fenntartja és ításbzĺ
megerősíti Megtendelő az utasitást' úgy köteles azt végehajtani, kivéve, ha az utasíľás teljesítését
j ogs z eľrien megtagadha ga Y áL7a|koz ő.
Megrendelő utasításai a teliesítést nem tehetik tethesebbé Yállzlkoző számáta. Felek tögzítik, hogy
Yá|7a|koző teljesítésének terhesebbé tételét ki.ilönösen nem jelenti az a kóniLmény, ha olyan utasítást
ad Megtendelő, amely azt a cé|t szolgáI1a, hogy a szerződés teljesítése alatt is a Iehető legteljesebb
méľtékben működjenek a meglévő ĺendszetek.

ll.Vállalko z ő kotelezetts égei:

A Vállalkoző kotelezí magát a szerződéses feladat teljesítéséte, az ajánlatíban és a szetződésben
foglaltak a|zpján, továbbá' a tevékenység végzésének feltételeit a YátLalkoző úgy köteles
me9szetvezni, hogy bŁtosítsa a tevékenység bŁtonságos, szakszet(l, gzzđzságos és hatándőrc
töténő befejezését.

Y á|lalkoző köteles tov ábbá a munkához szükséges any agok b eszet'zését,e.

A Yá|la|koző köteles a kivitelezés időtartaman az zjánlattéte|l' felhívásban meghatarozott
felelősségbiztosítást kötni vagy azt kiterjeszteni és azt 

^ 
szetződés hatílyba lépésének fl^pjáng

Megrendelő fe|é Ęazoln akként, hogy a felelősségbiztosítási kötvény eĺedeti péLđáĺĺyát bemutatja és
egy másolaĺ péIdányátt áLtadj^ a MegtendeLő tészéte a szerződés hatalyba lépésének napjáta.
Yái}a|koző köteles a felelősségbjztosítast a teljesítési hatáťLdő Lejáttát, illewe a tényleges teljesítést
követő 15 napig fenntartani.

Yál]a|koző köteles a kivitelezés soĺán gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, úztendészeĺ
és környezetvédelmi előíľások betatásatő|. A munkavédelmi eszközöket és beľendezéseket a
Yáilalkoző köteles biztosítani a munkavállalőí tészéte, hogy a biztonságos kivitelezési feltételek
adottak legyenek. A Vállalkoző fe|adata a munkavá)]aIőí ńszéte zz eIőzetes, illetve zz időszakos
munkavédelmi oktatások megtaftasa és a munkavédelmi oktatási ĺaplőba való bejegyzése, az
oktatáson résztĺ'evőkkel valő a|áfuatatasa. A Yállalkoző a munkaváůlz.Iői tészérc köteles 

^munkavégzéshez szfüséges minősített egyéni védőeszközöket bŁtositaĄ azok viselését 
^munkavégzés telies időtzttama alatt megkövetelĺri.
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Yá|la|koző a munkavégzés során köteles betattani a 4/2OO2. (II. 20.) SzCsM-EtiM rendelet szeľinti,
építési folyamatok soĺán megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményeket ńgzítő
tendeletb en e|őiĺtakat.

A munkateĺiilet igenyb evéteIéhez szfüséges engedélyek beszeľzése aYźl7a|koző ÍeIadata.

YálLalkoző köteles gondoskodni a szeĺzőđés teljesítéséhez szükségcs anyagok, beĺendezések,
eszközök, gépek fe|hasznáIásához szükséges engedéIyek, tanúsítványok beszerzéséről is, bŁtosítania
kell továbbá azok kezelési, katbaĺtattási leftásának,utasításánakbetartasát.

72.A YáiLa|kozőĺak a szetződés hatályba lépését követő 10 napon beltil kiviteli ütemtefvet
(oryanzá'cíős tervet) kell ben1nijtalia a Megtendelő nevében e\fuő műszaki ellenőĺ tészéte. A
fentieken tul Vállalkozőnzk a szetződés hatáůyba lépését követő 5 munkanapon beliil otganlzáciős
tefvet kell benyújtania.

13. A Vállalkoző a ketl;/,eť., az 'lntézméĺyek működési feltételei és az egyéb ĺendelkezések
figyelembe vételével végezhet hétvégén is munkát, azonbaĺ a héwég1 munkavégzés esetén előte
leadott (egalább 1 nappal előĺe leadott) névsotban szereplő személyek tattőzkodhaLnak a
munkateĺtileten. A munkaiđőn kívüli és a hétvégi munkavégzés soľán vezetői engedély beszezése
szükséges.

74. A közvetlen munkavégzéshez szfüséges eleküomos átam, vuvételi lehetőség igenybevétele
bŁtosított, amelynek igénybevételét a Megĺendelő az intéznlény űýán bŁtosíga azzd,, hogy a
kapcsolódó költségeket a YáLla]kozónak meg kell fizetrie. A kapcsolódó költségek megfizetésének
mőĄátőI a Y őÄ]a|kozőnak az lntézményv ezetőv e| kell íľásban egy eztetsie'

A fenti igénybevéteI az intézméĺy uzemszerű működését nem akadáIyozhaga.

Ha szükséges őĺzési költség, akkor az a vá|La\<ozőt terheh.

15. A közteriilet foglahssal kapcsolatos költségek a YáL|alkozót tethelik, annak ĘénybevéteIe az
onkormány zat megfe\elő tendelkezés ei a|apján történhet.

5. Tiibbletmunka és pótmunka

1. Szerződő Felek tögzítik, hogy taľtalékkeĺet kikötéséte nem keriil sot, ezért többlet-és pótľnunka
taĺtalékkeret terhéľe való elĺendelése nem lehetséges. A többlet- és pótĺnunkavégzésétebzáró|aga
közbeszerzési eLjátás keĺetében kötött szetződéste vonztkoző előíľások megtartÁsával, a
közbeszetzési törvénv vonatkoző rendelkezéseinek betattásávaLkeri.i.lhet sot.

6. A munka befeiezésének hatáddeie

1. Teljesítési hatáidő: szerződéshatáýa lęésének napjátőI8 hónapig tatő hatátozott időtattam,
amely akként éľtendő, hogy aYálLa|kozőnak a fenti időtattam alatt egybefüggő 4 hőnzp alatt kell a
kivitelezést megvalósítana @efejeznie) Az egybefiĘő 4 hőnap iđőtattamot a Yá|7a|koző az éĺntett
tntézméĺy vezetőjével kölcsönosen íĺásban köteles egyeztetrri, amely közösen egyeztetett
időtartamot a Megtendelő nevében eLjfuő műszaki ellenőmek jóvá kell hagynla. Á kivitelezés
befejezése aIatt a Megtendelő a sikeĺes ésŁĺányta|an átzdás-áwéte|:' eljárás befejését éĺti.

A teljesítésihatáĺdő a _ Megtende|ő á|tal is elfogađott - sikeľes és hiánytalan mííszaki átadás.
áwételĺe vonatkozó iegyzőktinyv felvételének időpontiát jelenti.

Megrendelő n:v7atkozza,Yá|7a1koző tudomásul veszi, hogy a szenődés hatánđőrc töľ.:éĺő teljesítése
a Megrendelő kiemelt &deke.

\r
'i",.\ I

ľl .\ ný



A 1elen sąer7ődés banźĄbaléplísnek felt.ítek a negkiittitt Tárzogatási Sryąőd,ĺs hatáfibalépése. A hatĺźĄbal,ípés
napjáníl a Megrendtlő ínźsban tĘéko{a/a a Vállalko4ít.

2. YáLlz|kozó koteles Megendelőt minden olyan köľi.iłméĺyrőI haladéktalanul értesíteni, ame\y a
vá]]alkozás etedményességét, vagy kellő időĺe va|ő elvégzését érinti. Ezen értesités a szerződés
szcdnti teljesítési hatándőt nem módosíga, aMegtendelő késedelmes teljesítésbőleľedő törvényes és
szetzőđéseĺ alapuló iog"'t nem éĺinti. 'Ą haladéktalan étesítés elmulasztásábőI eredő kárért
Yá|Ialkoző felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tajékoztatási kotelezettsége megsértéséľe
előnyök szerzése célrjátbő\ kötelezettsége, felelőssége kimentése étdekében.

3.A Szeruődésben meghataĺozott hatáidők betanásával kapcsolatos összes köItség a Yá|la|kozőt
terheli, avál7atkozői díion feltil egyéb koltség megtéĺítéséteYálla|kozó nem jogosult.

4. Vállalkoző az 7. pontban meghatatozotthztandőhöz képest előteljesítéste jogosult, a Megendelő
előz ete s írá sb eli ho zzíiániás áv a|.

7. Vállalkozőidíi

I.YálJakoző a szetződésszerű teljesítés esetén az a|abbiakbaĺ meghatát'ozott módon jogosult
dijazásn. A Yá'|Ialkoző a jelen szeĺződésben, zz ajánlattéteh felhívásban, ajánlzttéteh
dokumentációban és az Ąánlatban tögzitett feladatok elvégzését az a|á.ŕ,bi vállalkozői díiak mellett
teliesíti:

nettó váila|kozői dii

+..... ... ;atz

...............,-Ft

összesenbruttó váIlalkozői díi: . .... Ft, azaz . ..'.... forint.

A' szetződés és a kifizetések pénzneme forint.

2.A szerződés sotán Lz egyeÍIesÁFA finanszítozás szabáIyai az ltänyadők.

3.A vállalkozői đtj áłta|ánydtj. Az átalányátas váLlilkozói ďj összeg magában fog|a|ja az ajánlattétels,
felhívásban és dokumentációban, valamint a jelen szeĺződésben meghatározott tartalom
megvalósításának költségét és a megvalósuláshoz szfüséges itt nem tészletezett költségeket is, a
kivitelezési munkákat, a munkadíjat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetetđő minden díjat, az
anyagköltségeket, a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és takodási költséggel egyĹitt, az áLta|áĺos
költségeket, a kivitelezés sotőn a Yá|Ia|koző áita| felhaszná|t építési va és energńa, gáz, vlJlany)
bekeľtiłési költségét is.

4.Felek rtig77tik' bog1l s79rąődés a KEH)P'5.2.9. kóds4źnĺ; páĄárytbóI keriil fnans71ro4źsra. A tárzogatási
inten{tĺźs mértéke aárhatłían maxirľlum ayiissryes elsýnolbató kĺltség,ĺ00%-a. Megrendelő a Kbt. ,ĺ4'ĺ. Í o
beke7dés a) pony'a aląján tQ.éko7!a/a a Vállalkoąĺít, h,g o hźnogaĺási innn{nźs néxéke a syeąődés
bahźĄbal,łpiĺsének napjĺźig aáhoąhat és eĺre tekinteĺtel Felek élbetnek a Kbt. ĺ4,ĺ. s o ,ĺ' (6) bekeądĺĺs,ĺben foglalt
Íeltétehkrtnnállása kiiuetke7!ében a s7ctąődés módosínźsáníI. Anenx1iben a fuźmogahźsi inten{tás arĺźnjla csiikken,
akkor a7el nem sýnolbató rcsąre uonatko4í iissryeget Megrendelő sĘátfomźsból bięosí7.a.

Az eljátásbaÍI nem eLszámotható költség is beszeĺzésľe keĺiil, a dokumentáciő tészétképező árazatfan
költségvetésben foglaltaknak megfelelően. A nem eLszámolható koltség mértéke a Yá|]alkoző
zjánLltának függvénye. A nem e|számolhztó költséget a Megtende\ő saját foľásból frnznszítozza.
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5. Yá|Ialkoző a váLla|kozőí dĺjon feliil tobbletmunkát, illetve egyéb költségtéfítést vagy díjigényt jelen
szetzőđés keretei közott semmilyen formábannem számolhat fel.

6.Fe1ek rőgzíĺk, hogy a 322/2015. (x.30.) Korm. tendelet 28.s (1) bekezdése alapjáĺ a Felek a
szetződés megkötését követően az árazott köItségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak,
amelynek sotáĺ a beépítésĺe kertiĺő egyes tételeket véglegesíthetik. Ebben az csctbcn a fenti Kotm.
ĺendelet és a I(bt' a|apjäĺkell a Feleknek etjárniuk.

8. Fizetési feltételek

t. AYál]atkozó - a Megtendelő írásbeli teljesítésiýzolásánakkézhez:réteLét követően _2 db számla
(1 db ĺészszám]a és 7 đbvégszámla) benyujtasárajogosult a következők szerint:

Áz első részszámhbeĺýtására aYá|Ialkoző a nettő szerzőđéses éték 50o/o-át eLétő értékű teljesítés
esetén jogosult'
Yégszám7a benýjtásáta Yá|lalkoző a készre jelentést követő sikeres és hiánytalan átadáĺs-áwéte\t
igazoLő jegyzőköĺyv a|áfuását követően jogosult, a nettó vái7a|kozői d:ij 50o/o-a étékében.

2. Felek megállapodnak, hogy Yállzlkoző a l(bt. 135. s O bekezdése aLapján a nettó
ellenszolgáltatás 5oÁ-át eI&ő &tékű előleget Ęényelhet, e|őIegszánLa ellenében.

Felek tögzíti, hogy az előIegavégszámlábóI kerĹil levonásĺa.

3. Tattalékkeret nincs.

4'A szerződés szerinti és a jogszabályoknak megfelelő száĺt.iá/ĺ kifizetése a Ptk. 6:730. s (1)-(2)
bekezdésétőI eItérően, a Kbt. 135. s (1)-(3) és (5)-(7) bekezdései, a 322/2015. (x.30.) Korm.
ĺendelet, a 27262074. (XI.5) Koľm. ĺendelet, valamint a közbeszetzésí dokumentációban
foglaltaknak megfelelően utófinanszírozássa| toľténik z YáL]alkoző ,,,,,.' számu bankszámLájáta
átutalással.

A szán7á.Jron kiilön fel kell tüntetni a nem e|számolható költségelemeket.

Megtendeló kijelenti, hogy a szetzőđés frnznszltozását utófinanszfuozás keretében terĺezi, a
páIyázatot utőfrnanszítozási igénnyel foga benyujtani. Megtendelő kijelenti, hogy amennyiben a jelen
szerződés frnanszítozása a tamogató nyilatkozata jLLetőIeg a megkötendő tÁrnogatási szetzőđés
aLapján nem finanszírozhatő utőfinanszítozás keretében, csak szál]ltői frnaĺsziĺozással, akkor a
Megtendelő a Kbt. 141. s (4) bekezdés a) pontja atkalmazásáva| fenĺtarýa a lehetőségeta szetződés
mődosítäsfua. A szetződés módosítása a fenti esetben énnĺ a szeruődés finanszítozását. az
elszámolás mőd1át, az e|ő|egméĺtékét és az előIeggel való elszámoLás mődját.

5. A szán7át a Megrendető Budapest VIII. keľtilet Jőzsefvárosi tnkormányzat részéľe kell |ĺlá|bltan
és benýjtani.

6. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő szám7ákkifizetésének pénzneme a forint GIUĐ.

7.Felek ĺogzítik, hogy a számlázás és az e|számoIas minden esetben a mindenkoľ hatáIyos
jogszabá|yok szerint torténik, figyelemmel a számLázásta és az elszámolásta vonztkoző jogszabályok
hatáIyba lépésének, illetve hatá|yoĺ kívĹil helyezésének, va|amjnt módosítás esetén a módosított
ĺendelkez és hatáIý a 1ę é s ének íđőp oĺgára.
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8. Megtendelő késedelmes fizetése esetén aYái]a|kozőt a Ptk. szerinti késedelmi kamatilleti meg.

9.A klflzetések tekintetében hivatkozunk az zdőzás rendj&ő| szőIő 2003. évi XCII. törény (Áľt.)
36/A. $-ára, továbbá az Álląnháztanátsĺól szóló 2071. éw CXCV törvény 41. s (6) bekezđésében
foglaltakĺa, amely szednt a kiczbeszerzés eteđményeként nem köthető érvényesen szetzőđés olyan
jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szetvezeLtel, illetve szeĺződés a|apjän nem
teljesíthető kifizetés olyan szervezet tészéte, ameIy nem minősliI átláthatő szervezetnek.

9. Műszaki ártad^s.áRĺéte|,használatba vételi engedély, utó.feliilvizsgáÄat

l.Felek kijelentik, hogy a jelen szerzőđés ketetében megvalósuló beruházás kivitelezési
tevékenységének befejezését kovetően mtlszaki átadás-átvételt kell lefolytatni.

Yá|La|koző köteles Megĺendelővel írásban kozölni a szeĺződéses feladatok teljesítését (,Készre
jelentés').

Á munka Yá||l|koző á|tą,E készte jelentését követően Megĺendelő tűLzí kl az átadás-átvételi e\fuás
időpontját és atta 

^ 
jogszabá|yban męjelölt szervek képviselőit meghívja. A kivitelezésben

közĺeműködő alvállalkozőkat aYállalkoző hívja meg. A műszaki átzđás-áwéteh eLjárás megkezdéséĺe
csak akkor keľiilhet sor, ha a jelen szetzőđés szeĺinti munkák elkésziiltek, és a szükséges
dokumentumok (megvalósulási terv, felhasznáIt és beépített anyagok jegyzőkonyvei, szállítólevelet
stb.) hiánytalanul ĺendelkezésĺe ä|)nak, és a MegrenđeIő tész&e átadásn keľiiLltek.

Az átzdás-áťvételi e|jáńst akészre jelentést kovető 3 napon beltil meg kell kezđeni. Az átadás-áwéteh'
e|jáútsra 7 2 ĺaptán nap á17 ten delkez éste.

Amennyiben a Megtenđe|ő a szeĺződésben meghatáľozotthatándőt követő 3 napon beltil nem kezdi
me9 az 

^tlđáLs-áBréteh 
eLjátást, vagy megkezdi, đe a szetzőđésben - a Ptk. 6:247 $ (2) bekezdéséĺe

figyelemmel _ meghatározott h^tarndőben nem fejezi be, a Vállalkoző kétésérc a teljesítésigazo|ást
köteIes kiadni.

2.A ĺműszak'l átadás-áwéteh ehjfuástól 3 példányban jegyzőkőnyvet kell készíteni, amibőI 7 pé|dány a
Megrendelőt,7 péIdáĺy pedig aYálla|kozőt illeti, 1 péIdány pedig a műszaki ellenőré.

3.MegĺendeLő a műszal<t átadás-átvétel soĺán koteles a munkát megvizsýlni és a vasgá|at aIapjáĺ
felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok |ĺjavttÁsának, pótlásának hataidejét jegyzőkonyvben
tögzíteru.

Ha a jegyzőkonyv hibát, hibajegyzéket tattalmaz, akkot zzt aYáILa|kozőnak a|á ke|]' imia azzaI, hogy
YáL7a]koző ahibajegyzékben foglaltakn észtevételt tehet, melyet abibajegyzékben ĺögzíteni kell.

4.Yá|la|kozó kcjteles a Megtendelővel közösen felvett hiba- és hiánylista a|apjáĺ a szükséges
javĺtásokat akjďlzőtt hiánypódásihataĺdőte, saját költségéľe eLvégezti. Megendelő köteles a fenti
javítasok előírt I. oszta|ý, je|en szerződésnek megfelelő minőségben valő e|végzése uťán a
kivitelezési munkákat átvenni.

Ha aYál7a|kozô a javítast írásbeIi feLsző|itas ellenéĺe ĺem végzi e| a Megtendelő azt aYá|]alkoző
költség&e elvégeztetheđ, és az így felmeriilt köItségeket jogosult a Yá||alkoző számárz
továbbszániázru a garunciáhs felelősségvállalás megtaĺtása mellett. Á fenti jog nem énnd a
Megtendelő azon jogát, hogy a 11. pontban foglalt, a szerzőđés hibás teljesítésével kapcsolatos
e|áLlási jogáwa| _ az ott említett feltételek fenĺá|]ása esetén _ él1en
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S.Nem tagzdhatő ľĺreg 
^z 

áwétel a munka olyan jelentéktelen hlbzĺ, Lĺányal miatt, amĄek a
kijavításukkal, pótlásukkaljáĺó munkák folytán sem akadáIyozzáka tendeltetésszeľű haszĺá|atot.

6.Yál]alkoző a műszaki átadás-áwételi eljárás időpontjában köteles Megendelő részérc 5 pétdányban
átzdru a munkateri.iletátadása és a kivitelezéstállapot közotti eltéréseket tafiallmaző dokumentációt,
valamint azokat az tatokat (teljesítrnény ĺl]iatkozat az osszes beépített aflyagÍa', ht'llądék
nyivántartő lap, hulladék befogadó n,1-l7atkozat, felelős műszaki vezetőí nyilatkozat' villámvédelmi
vlzsgáLai jegyzőkönyv,e|7eĺőtző, méĺési jegyzőkönyvek és egyéb minőségi vŁsgá|atok eľedményei
stb), amely a szetződésszerű teljesítés szerinti e|bíĺá|ásáthoz és az elvégzett munka áwéte\éhez
szfüségesek'

7.,Ąz esedeges sikertelen átađás_ád,étel költségei a Y á|la|kozót teĺhelik.

8.Ha a Megĺendelő egyes munkarészeketa teljesítés e\őttáwesz (előzetes átadás), ezek tekintetében a
kárveszéIy az áwéte| iđőpontjától a MegtendeLőrc szá|]' át.

9.Á' jelen szetződés akkoĺ tekintető teljesítettnek, ha a munka első osztáIý minőségben, hiba- és
hiánymentesen elkésziilt és azt a YőLlz|kozó a Megtendelőnek átaď1a sikeľes és hiánytalan átađás-
átvételi eljátás befejezésével, valamint a teljesítést a Megtendelő teljesítésigazolássaligazo|ta.

!0.Az eredményes átadás-áwéte|l eIjárástő| számitott.l éven beltil a kivitelezési munkát újbóI meg
kell vizsgálĺri (utó-felti1vizsgálat). Az utó-felĺiłvizsgáIat részhatáidők 

^z áwett részmunkák
Megtendelő áůtah áwételének időponĘátőL számitanđőak' A Megtendeló készíti e|ő az utő-
feliiłvizsgálaieIjáńst és hívja me1ziff^ az énntetteket.

Az utófeliilvŁsgálati eljárás soľán Felek jegyzőkonyvet vesznek fel 
^z észlelt hibákÍól,

hiányosságokÍól. A Yá|La|koző a hlbajegyzékben foglalt hiányosságokat koteles a Megrendelő áIta|
átadottLĺbď1egyzékben szeteplő hatáľidőben megsziĺntetni. Az utófeli.iLlvizsgá|aĺ e|járás sotán észlelt
hibák tekintetében egyebekbeĺ a mtlszakl átadás-árvétel soĺán észlelt hibák esetében követendó
eIjfuás az lrányađő.

10. Jótállás és szavatosság

1.!őtátlás:
Y áiLalkoz ő gataĺtálja:
- valamennyi, jelen Szerződésben és annak a|apját képező szerződéses okmányban meghĺtztozott
panmétet és műszaki adatelérését,
- hogy az áItala létĺehozott munka eĺedményeként létrejött rendszeľ minősége mind a fe|hasznáIt
anyagok, mind a munka eĺedményekéflt létfeiott tendszet szerkezete és kivitele szempontjábőI az
érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel és a szetzőđéses cél el&ését
maradéktalanul biz to sítj a,
. a szetződés szednti munkák szakszeďl és hibátlan elvégzését, avoĺatkoző szabványok és előírások
betartasát.
AYál]zlkoző jőtáilőłsí kötelezettségének ídőtartama az átadás-áwéteIlezáńsátőI számitott
hónap (ajántĺttevő ajánlatának megfelelően). Ez aIőI kivételt képez zz, ha a jogszabáIy enné|
hosszabb időt vagy kótetező alkalmassági időt áilapít meg, amely esetben ez a hosszabb hatándő a
jőtátLás iđőtzttama. Ezen feliił Yá17z1koző gataĺtáIja a betendezések, sza|ĺpai szerkezetek
megfelelőségét a m(lsza|ĺ előíľásokban, valamint a hatalyos jogszabályban eLőítt kőteIező
alkalmassáď (szavatossági) iđep alatt.

2.Szavatossáu:
Yá|lalkozőt az átadás-áwétel|ezátásátőI számitott 7Zhőnapig kellékszavatossági kötelezettség teĺheli,

, melynek szaba|yait a Ptk. tattalmazza. Amennýben a beépített aĺyagok gyártőja áital vái1ztt
Il\jĺ 

|

d\
AL$



ídőtartam ennél hosszabb, akkoĺ ez az időtatam lńnyadő.YálIa|koző szavztoIja,hogy a ĺlűszal'i)zg
és minőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkozó m^gyŻÍ és EU előírásokban és szabványokban
meghatarozott (I. osztźlý) minőségben teljesít. A nem I, oszta\yű teljesítést Megrendelő jogosult
Yá17a1koző költségére és veszélyéľe a garaĺcahs felelősségvá|Lalas Íneg!^rÍÁse- mellett
újtakivitelezteti, melyet Yá|lalkoző köteles ha|ađékta|anul elvégezni. A fenđ jog nem érinti a
Megendelő azon jogát, hogy a 11. pontban foglalt, a szetzőđés hibás teljesítésével kapcsolatos
elállási j<:glavaL_ az <'>tt említett feltételek feĺnállása esetérr _ éIjerr.

3. Gaĺanciális időszak. valamint hibaiavítás az elvégzett munka tekintetében:
A' ganncnhs időszak megkezdődését követő 72hőnappal (majd aztkovetően a gatanciá|ls időszak
végéĺg évente a Megtende|ő át\tal megjelölt időpontban) a Megrendelő és a Yátla|koző közös
feliilvizsgáIai bejfuást taťc. Bátmely, a Megĺendelő képviselője áItaI a bejańs soĺán észlelt hibát
és/vagy észtevételt a Yáila|koző köteles nyolc (8) napon beltil oĺvosolni, vagy ha ez a

kodiłményekből vagy a bilba jellegéből adódóan nem lehetséges, a lehető legĺövidebb, Felek által
megszab ott határidőn beltiĺ.

A gaĺzĺc:r'hs és jótállásííđőszzktaftamáĺ beli.iĺ bármely a Megĺenđe|ő áIta| felismett hibát köteles a

Yá17a1koző az ađott hiba feléie történő írásbeli bejelentést követő nyolc (8) napon beltil orvosolĺri,
vagy ha ez a köriilményekből vagy a hiba jellegébőI adődőan nem lehetséges, a lehető legĺövidebb,
Felek áItaI megszab ott hatzĺdőn b eliil.

A gannciähs időszak lejáttát megekőző harminc (30) napon belti{ a Megtendelő és a Yá|7alkoző
közösen újabb feliilvŁsgálaĺ bejfuást tartanak, Bármely, a Megendelő képvise|ője áItaI a bejáńs
során észlelt hibát és/vagy észĺevételt aYá|]a|kozó köteles nyolc (8) näpon beltil orvosolĺri, vagy ha
ez a köĺĹiłményekbőlvagy a hiba jellegébő|adődőaĺ nem lehetséges, a lehető legtövidebb, Felek által
megszabott hatáddőn beliil.

A ganĺciáLls időszakban észlelt hibák tekintetében egyebekben a m(sszalĺ átadás_áwétel sotán észIeIt
hibák esetében követendő eljátás az ltáĺyadő.

Amennyiben a Felek között vita támadna atől', hogy a hiba hibás teliesítés, akkor és az l7yeĺ
esetekben aYát]alkozó köteles olyan független szakértő á|lásfoglalását kikéľni, amelynek döntését a
Megtendelő is előzetesen elfogadja. Az ilyen független mindkét Félĺe kötelező én,éĺý. A fiiggetlen
szakértővel kapcsolatos valamennyi költséget aYá)La|koző köteles viselĺri'

AYái7a|koző a jőtáilásíidőszakleteltét követően is a fentiek, illetve a jogszabáIyokban meghatarozott
móđon továbbra is felel mindazon anyzgok, beľendezések és munkák hibás teljesítésééĺt, amĄek
esetében zvonztkoző jogszabä|yok vagy a fenti előírások hosszabb szavatosság1ídőt á|lapítanak meg.

tĹ,Szeruődést biztosító mellékkötelezettségek

l.Késedelmi kötbét:
AmennyibenYáila|koző z szetződés szeĺinti bármely kötelezettségéthatándőben nem teljesíti, illetve
fe|adatunak teljesítésével olyan okból, amelyéĺt felelős késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles
frzet:ĺ.
A késedelmi kötbéĺ m&téke: . . '.. o/o f naptáfr' fl^p, összesen maximum a flettő ellenszolgáltatás . . ' . %-
L.

A késedelmi kötbéĺ számitása: a késedelem első napja a teljesítési hatÁnđőt követő 1. munkanap.
Amennyiben a Vállalkoző a késedelembe esés eIső napjátőI számitott 10. napig nem teljesíti a
késedelemmel éľintett feladatot, akkot a Megtendelő a késeđelembe esés 11. napján jogosult a

szetződéstől elállĺri és a teljesítési bŁtosítékothaszná|li,illewe meghiúsulási kötbért éĺvényesíteni.



Á Megtendelő fentiek szeľinti eiallása esetében a Megtend eIő a szeĺződésszegésre vonatkozó
szabá|yok szeĺ.int kártérítést kovetelhet. Á, fenti esetben a Yá|la|kozót a Megrendelő elá|}ásáĺa
tekintettel kártéńtés nem illeti meg, és nem jogosultvá|la|kozői díira sem.

2.Hibás teliesítési kötbét: Mértéke megegyezik a késedelmi kötbérĺe vonatkoző méľtékkel. Hibás
teliesítés esetén a Megtendelő á|tal töttént bejelentés és a javíthatő bilba megszüntetése közötti
időszakra te{ed ki.

3.Meghiúsulási kötbéľ:
Amennyiben a Yállalkoző jelen szerződésbeĺ meghatátozott fe|adatait részben vagy egészben nem
teljesíti - ide éľn'e ktilönösen azt^z esetet is, amennyiben a Vállalkoző a teljesítéssel olyan okbó|
amelyéĺt felelős 10 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén a' hlbát 10 nap
alatt nem javtga ki teljes könien, és MegtenđeLő ezért a szeĺződéstől' e|at]' _ aYá||a|kozó meghiúsulási
kötbért köteles frzetni a Megtende|ő ńszéte' Á. meghiúsulási kotb& méľtéke ä nettó ellenszolgáltatás
30 o/o-a.

'Ą fenti esetben a Yá|]a|koző vá|La|kozői díjĺa nem jogosult' A meghiúsulási kotbér érvényesítése
esetén a YáLLa|kozóval szemben érvényesített késedelmi/hibás teljesítési kotbéľ z Yál]alkoző 

^Itzi.flzetenđő meghiúsulási kötbéĺ összegét csökkend, feltéve, hogy a Yáĺ|7alkoző késedelmi/hibás
teljesítési kotbéĺteljesítési' kötbér-frzetésĺkötelezettségének szetződésszerűen eleget tett.

Á késedelmi, hibás teljesítési és a meghiúsulási kotbét összegét a Megtendelő jogosult a
YáLlalkozőnak jfuő vá|]a|kozőí đíi összegéből levonni, v^EY a YáLlz|koző számán közvetleniil
kiszámLázli.,,

4.Teliesítési biztosíték:
Megrendelő a szenőđés teljesítésének elmatadásával kapcsolatos Ęények biztosítékaként a szerződés
szerinti, áItaLáĺos foĺgalmi adó nélktił számított ellenszolgáltatás 3o/o-átt elétő étékű teljesítési
biztosítékot határoz meg. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésének napjára kell
tendelkezésĺe bocsátani.

Á sikeĺes és hiányta|an átadás-átvételi eIjátást követő jegyzőkönyv a|őllrását kóvetően a teljesítési
bŁtosíték a Megtendelő jőváhagyásával jőtáilási bŁtosítékká váItoztathatő.

5 Jótáltási biztosíték:
Megendelő a szetződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények bŁtosítékaként legfeljebb a
szetződés szednti, á|talános foĺgalmi ađó nélktil számitott ellenszolgáltatÁs 3o/o-át eLérő éttékű,
jőtá|Lási bżtosítékot hatÁtoz meg. A jőtáilási bŁtosítékot a sikeĺes és hiánytalaĺ átađás-átvéteb
jegyzőkoĺyv aIáításakor kell rendelkezéste bocsátani. A jőtá|lási biztosítéknak a fenti időponttól a
jőtá|lásí ídőszak iđőtattamáta kell rendelkezésĺe án]Í|12".

A teljesítési bŁtosíték a Megtendelőt illeti meg, ha a Yá17a1koző z szetződés teliesítését a saját
érdekköĺében felmeĺtilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, đe nem fejezi be.

Ha a Yáilalkoző hibás teljesitését a Megrendelő íľásbeli Íelsző|itasa ellenéľe nem javiga, vagy nem
ktiszöböli ki, abban az esetben a Megtendelő jogosult aLĺbajavitásĺa szabott hatáĺdőIejáttát követő
napon a jelen szeuőđéstől elállĺri és a jőtÁ|lási biztosítékothaszná|li. Á Megrendelő fentiek szednti
e|á17ása esetén a Megrendelő a szerzőđésszegéste vonatkoző szabalyok szednt kártérités követelhet, a
Yá|la|koző peđig vái]alkozőí díjĺa nem jogosult, és a MegtendeIő eláiLásáĺa tekintettel nem illeti meg
káĺtéľítés sem.

6. Á. teljesítési és jőtäl|äsi biztosíték szo|gá|tatasának kötelezettségét Yál7a|koző a Kbt. 134. s (ó)

bekezdésa)pon\aa|apjánnýthaýa,vá|asztäsaszeĺjnt:
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