
Biztosítékokkal kaocsolatos esvéb rendelkezések:

A biztosítékotYá|Lalkoző váLasztasa szerint az aLábbibŁtosítéknyŕlitási formátbaĺ ný1ga:

(Đ óvađékként a pénzösszegnek a Megtendelő [szeľzőđéskiitéskor kitiiltendő] vezetett

[szeĺződéskötéskor kitiiltendő| számű frzetési szánLájárz töténő befizetéssel , átuta|ással, vLąY

(ii) pénzügyi lntézrnény vagy biztosítő áIta|vá|]aLtgnancíavagykészfrzető kezességbŁtosításáual

(Đ v^gy bŁtosítási szerződés alapján kiállított - készfrzető kezességvállalást tafia|maző
kötelezvénnyel.

A banki és bŁtosítási ganĺcía nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatat]an frzetésrc voĺatkoző
kötelezettségvá|la|ast kell taľtalmaznja az aLapjognszoĺy vŁsgálatz nélkiili Ezetési kötelezettségte, 

^z
a|á.}bí minimális tartalommal :

- pontos hivatkozás a jeIen szerződéste,

- azt,hogy a biztosíték aYá|Ia|koző teljesítési kötelezettségei biztosítékául szo|gá|,

- a Megtendelő, mint Kedvezmény ezett / I ogosult megj elölését,

- avá|laLt flzetésí összegét,

- az érvéĺyességi idejét,

- nyllatkozatot, hogy feltétel nélkiili és visszavonh atat)aĺ,

- nyl7atkozatot, mely szerint a l(edvezményezett első igénybejelentéséte kifoýs és vita nélktil avá|laLt
fizetésĺ összeghatátángbfumnyen összeget, va5:ľ összegeket az Ęénybejelentéstől számitott 5 banki
munkanapon beliilkifizetnek a l(edvezményezettnek anélktil, hogy a kovetelés aIapját vagy indokát
bŁonýtzĺĺa kďjen.

Abatosításí szerzőđés a|apjáĺ kiállított _készflzető kezességváJlaLast artaLmaző _kötetezvénynek -
abiztosítékjellegéből adődő lehetőség szeĺ.int _ ugyancsak tafiaImaztia kell a fenti ađatokat.

8.Á biztosítékok adásának elmulaszúsa sulyos szetzőđésszegének minősiił aYá|]akoző tészérő|.

8.Megtendelő abŁtosíték futamidejét követő 30 napon beliil koteles a Vállalkozőnak abankganncia
ntliatko zatot vis s z aadni.

10.A bŁtosíték tendelkezéste álló osszege a Megrendelő követelésének kieléýésévelcsökken.

12. Kapcso|attaftás

1.A Vállalkozó köteles a munkákn vonztkoző jogszabá|ý előíľások szerint felelős milsza|ĺ vezetőt
kinevezni. A Vállalkozó köteles biztosítanl, hogy a felelős műszaki vezető a kötelezettségeit a

voĺatkoző jogszabáůyokkal összhangban teljesítse.

2.A munka Íolyamatanvonatkozó minden jőváhagyást,megla'1adást, utasítást, értesítést aYá|la|koző
tészéte kézbesítettnek kell tekinteni akkoĺ is. amikoĺ azokat a felelős műszaki vezető áBrette a

Megtendelőtól.

3. A felelős műszaki vezető, valamint a Szerződésben meghatát,ozott szakembeĺek személyének
megváLtoztatása esetén atőIha|ađéktalanul éĺtesíteni kell a Megtendelőt. E, köľben a Kbt. 128. s (3)

bekezdésében foglaltaka, továbbá a Kbt. 732. \-ána figyelemmel kell eljámi. Felek ĺögzítik, hogy a

Kbt. 128. $ (3) bek. aIkl|mazása kapcsán Yát]dkoző fuásbaĺ köteles a szakembeĺ lecseĺélését
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mege|őzően Megrenđelő tészéte a Kbt. 128. s (3) bekezdése szerinti 1ogszabáIyi feltételek fennĄ|lĄsát
írásban Ęazolli, a szfüséges indokolással és đokumentumok csatoLásával.

'\ műszaki vezető csetéje a szeruődés módosítását vonhatj^ magz- után a Kbt. 732. $ szeĺinti
koĺlátozásokkal.

4.Á Vállalkoző feleIős műszaki vezetője:
Név: [szeződésktitéskor kitiiltendő]
Felelős mliszaki vezetőiĺévjegyzéklszám: |szetződéskötéskoĺ kittiltendő]
Cím: fszetződéskiitéskot kitöltendő|
Telefon: [szeződéskiitéskor kittiltendő]
F ax: fszetződéskötéskot kitiiltendő]
E-mail: [szeľződéskötéskot kitöltendő]

5. Á Megrendelő ńsz&ő| aYál7a|koző tészéte utasításokat ađő szeméIyek a Megrendelő részérő| a
kóvetkezők:
Név: [szeľződésktitéskot kitiiltendő]
Cím: [szeľződéskötéskot kitöltendő]
Telefon: fszetződéskiitéskoľ kittiltendő]
F ax: |szetződéskötéskor kitiiltendő]
E-mail [szeľződéskiitéskoľ kitöltendő]

6. A Megendelő ĺrűszalĺ ellenőre(i):
műsza|ĺellenót ađatu
a) neve (elĺrevezése) : fszetzőďéskötéskor kitöltendő]
b) címe (lrányítőszám, teleptilés, utca, házszám, emelet, ajtő vagy Pf.): [szeĺzőđéskötéskoĺ
kittiltendő]
c) névjegyzé|<t száma: [szeľződéskiitéskot kitöltendő]
d) Tel. /Fax : |szetződéskiitéskot kitiiltendő]
e) E-mail [szeľződéskötéskot kitiiltenđő]

7.Amennyiben Felek által nem il)gzitett minőségi, illetve műszaki tarta|mat énntő kérdés meriil fel,
úgy Vállalkozó köteles Megtendelőt és a műszaki ellenőt halađéktalanul írásban tájékoztzai, mĄd a
kapott utasításnak megfelelően köteles e|jámi. Felek tudomásul veszik, hogy a műszaki tattalonthoz
képest a Munkát eltérően végezti csak a vonatkoző jogszabáIyi ľendelkezéseknek megfelelően lehet.

|3. Szeľződés módosítása, megsziĺntetése

l.Felek rcgzítik, hogy a jelen szetződés közbeszerzési eIjárás a|apján keľiiLlt megkötésre, ezért a
kőzbeszetzésekől szőlő 201'5. évi CXLII. tóľvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a jelen szeĺződés
teljesítéséĺe, móđosításáta és megszĺiĺrtetéséĺe. A je|en szeĺződés kiegeszitése, vagy módosítása csak
irásbzn, a felek közös megegyezése a|apján lehetséges.

A szetzőđés módosítása soráĺ a Kbt. 141.$-ában foglaltak tányađők.

2. Á' Megendelő a szetződéstő| a szetződés teljesítésének megkezdése előtt báľmikot e|á|)hat, ezt
követően a teljesítésig a szerződést felmondhaga. A megtendelő eIa|lása vagy feImondása esetén
kciteles aYállalkozőnak a dtj aráĺyos tészét megfizetrri és z szerződés megszíintetésével okozott kárt
megtéÍíteni azzal,hogy akártalantás aváLLa|kozői díjat nem haladhaýa meg.

3. A Kbt. 143. s (1) bekezdése alapjźn a Megtendelő a szeuődést felmondhaĘa,vagy a Ptk-ban
foglaltak szerjnt elál]hat a szetződéstől a következő esetekben:
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a) feltétleniil szfüséges a szetzőđés olyan lényeges módosítás a, amely esetében a Kbt. 141. s a|apján
űj kö zb esz etzésí eLjfu ást kell lefolytatĺri;

b) a Vállalkoző ĺembiztosiýa a Kbt. 138. s -baĺ ÍogIa\takbetartását,v^gy 
^Yálla|koző 

személyében
érvényesen olyan jogutóďás kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. $ _ ban foglaltaknak;
v^gy

c) az EUMSZ 258. ci7d<e a|apjźtn aközbeszeĺzés szabá|yunak megszegése miatt kötelezenségszegési
ctjfuás indult vagy az Európai Unió Bírósága az tr,UMSZ 258. cikke a|apján indított e\áńsban
kimonđta, hogy ^z Európai Unió jogäbôI eteđő valamely kötelezettség tekintetében
kötelezettségszeges történt, és a bfuóság áItaI megá|lapított jogsétés miatt a szetződés ÍIem seĺnmis.

4. 'Ą Megtendelő köteles a szeĺzőđést felmondati, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szeľint - attőI
elállĺri, I:ra' z szerződés megkötését kĺivetően iut tudomásáĺa, hogy a szerződő fél tekintetében a
közbeszetzési ehjárás sotáĺ kizató ok állt fenn, és ezért kj kellett volna zámi a' közbeszerzésĺ
e|játásbőL.

5. A I(bt. 143. s (3) bekezdése alapján a Megtendelő, mint ajánlatkétőként szeĺződő fél jogosult és
egyben köteles a szerzőđést felmondani - ha szükséges olyan hatandőve|, afneIy lehetővé teszi, hogy
a szetzőđéssel érintett feLadata ellátasfuő|gondoskodní tudjon _ ha
,) a Yáilalkozőban közvetetten vagy kozvetlentiLl Zío/o-ot meghaladó rulajdoni ĺészesedést szerez

valamĄ olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szefrrezet, amely tekintetében
fennáIl a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghztatozott feltétel fennáll.

b) YálLa|koző közvetetten vagy kozvetlentil Zío/o-ot meghaladó mlajdoni ĺészesedést szerez
valamely olyan jogĺ szeméIyben vagy személyes joga szeĺjnt jogképes szerĺezetbeĺ, amý
tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) Ąonqában meghatÁtozott valamĄ
feltétel fennáll.

6.Megrendelő jogosult a Yál7a|kozó sulyos szetződésszegése esetén - írásbeli ĺyl7atkozatava|
azoĺnz7thatál[yal, Megĺenđelő kfuténtésí kötelezettsége nélkiil _ a szetződést felmondaĺivagy attő|
elállni.
Y á|la|koz ő sulyo s sz etz ő dés s zegés ének minő siilő ok hilönö s en, de nem |<lzár ő|ag, hz
- a késedelem, amĄéĺt a Vállalkoző fe|e|ős eLén a 10 napot;
-Yá|Ia|koző hibásan teljesít és ahibát 10 nap alatt nem javĺqaki teljes köĺűen;
-Yá|]a|koző a teljesítést jogos ok nélkiil megÍagaąal'
- Yá|Ia|kozó jelen szetződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy
eĺmek következtében Megtendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;
- Yáilalkoző felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy ÍeIszámo|ási et1átást rendelnek el,
Yá|latkoző tegfőbb szefrIe a tatsaság végelszámo|ásának, megkezdésétől, feIszímo|ásának
kez demény ezés étő| hatáto z ;
- jogszabáIyon' vagy a jelen szeruődésen alapuló felmondási vagy e|ä|lási okok fennáIlnak
- Yái]alkozó bármilyen módon megtéveszđ az Megtende|őt, vagy vaLőt]an adatot szo|gahtat és ez
közvetlen vagy kometett módon sulyosan káros hatással lehet a lényeges szetződéses kötelezettségek
teljesítésére.

14. Vegyes ĺendelkezésekése

1. Á jelen szeruőđésben nem szabáIyozott k&đésekben a Kbt', a Ptk., valamint a vonatkoző
mindenkoĺi hatáIy o s j o gszzb áIy ok iĺányadók.

2.Felek kifejezetten rögzíĺk, hogy a szerződés teljesítéséĺe a Kbt. 140. s (1)-(9) bekezdése nem
tányadő.

3.A felek megállapodnak, hogy a szetződés teljesítése soĺán közöttiik felmeriilt vitás kétdéseket
eLőszót megkísérlik közvetlen tátgyalasok űýán rcndeznl.
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Az egyeztetés etedménytelensége esetén foĺdulnak a bírósághoz. Jog.lrtz esetéte a megtendelő
székhelye szeĺinti bíróság |<izárőIagos illetékességét kötik ki szeľzódő felek.

4.Megendelő és a YĄllą|koző tuđomásul veszik, hogy a munka kózbeszetzés teljesítéséhez
kapcsolódik, ígY 

^ 
munka ellenétékének kifizetése soĺán az adőzás ĺendjéľól szőIő 2OO3. évi xcII.

tóĺvény 36/A. $-ának (1) bekezdését kell a|ka|mazti. A szo|gáItatő tészéte havonta nettó módon
számitott 200.000 forintot meghaladó összeget a megtendelő abban az esetben fizetlrĺha

a) aYáIa|kozó bemutat, átad vagy megkiild 30 napĺál nem ĺégebbi neĺnlegesnek minősiilő
egytittes adőigazolást,
vagy
b) a Vállalkoző akjfrzetés időpontjában szeĺepeIaköztattozásmentes adőzői adatbázisban.

S.'Ąmennyiben a jelen szerződés bármetyik tendelkezése érvénytelernévälna,a szerződés többi része
továbbn is hatályos és érvényes matađ. Ebben az esetben a feleknek olyan megállapodásra kell
jutniuk, amely leginlííbb megfelel az éwénytelenné vált ĺendelkezés eĺedeti céIjának.

6.Á. Megtenđellő a Kbt. 136. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az a1ábbiakatĄa eIő:
a) Yá|La|koző nem frzethet, illetve számo|hat eI a szetződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. s (1) bekezđés k) pont ka-kb) alpontja szednti feltételeknek nem
megfelelő tarcaság tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyeÍtes ajánLattevő adóköteles
jövedelmének csökkentéséte alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtaÍtama alatt tulajdonosi szetkezetét 

^ 
Megrendelő számán

megismerhetóvé teszí és a Kbt. 743. s (3) bekezdése szerinti ügyletekĺőt a Megrendelőt
ha|adéktalanul éľte síti.

7. Felek megállapodnat hogy a szetződés teljesítés soľán létrejóvő, szetzői jogi védeIem alá eső
alkotáson Megĺendelő teĺtileti kotIátozás nélkiiü, hatarozatfaĺ iđejű, |ĺzáĺtólagos és harmadik
szeméIynek átadhatő fethasznáIási jogot szetez, továbbá jogot szerez az a|kotas (terv) átdolgozására
is. Felek megállapodnak, hogy a létľejovő szerzői iogi védelem a|á eső alkotások a Megrendeló
trrlai donába keľiiłnek.

8. Á Vállzlkoző vát7a|ja, hogy a ki5zbeszetzési eljfuáshoz és az a|apjáĺ kötött szerződés teljesítéséhez
kapcsolódó dokumentumokat a teljesítés Megrendelő á|tah e|fogadását követő 5 (öĐ évlgmegőruĺ. A
fentiektől eltéĺően azon dokumentumokat, amelyek a szerződés megszűnésekot a Megĺendelő
tészéĺe átadásra keriilnek (szetzőijogi védelem a|a eső művek, alkotások) csak a Megendelő számán
töténő átadás íđőpongĄ köteles a Megtendelő megőizru. Ezeĺ dokumentumok őĺzésétőI azok
áwéteIét követően a Megrendelő, mint trrlajdonos köteles gondoskodni.

9.Yá|1a1koző a szerződés teljesítése soĺán, kommunikácíôjában, viselkedésében nem közvetít
szegregácíőt, csökkenti a csoportokĺa v onatkoző előítéleteket.

10. Jelen szerződés teljesítése, éttelmezése kapcsán a Felek a dokumentumok a|ábbi soĺrendiét
hatatozzákmeg:

a) A Felek által megkotött szerződés
b) A közbeszetzési eIjáńs ajánLattéteh fe|hivása
.) Á közbeszerzésí e|jfuás aján7attéteh dokumentációja és a kiegészítő tájékoztatás
(amennyiben ĺeleváns)
d) Á közbeszerzési eljáräsban benyújtott és elfogadott ajáĺ7at és annak hiánypőúása
(amennyiben releváns)

Felek megállapodnat hogy fenti b)-d) pontokban ítt đokumentumok kiiłön csatolás nélkiił is ielen
szetző dés mellékletét képezik.

\r.tr.'\ 
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11. Jelen szetződést szerzőđő felek elolvasás és meg&tés uťán, mint akaratukkal
megegyezőt jőváhagyőIag 4 péIdányban a|áíták, amelyből 3 péIdány a Megľendelőt és
Vállalkozót illet.

Budapest,2076.. .,,....."

mindenben
1 pé|dány a

Megĺendelő
Budapest Főváros VIII. keriiłet

J őzs eÍv áto si o nkotmány zat
képviseletében

dr. Kocsis Máté
polgármesteÍ

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megblzäsábőI

đt. MészfuE,nka
aljegyző

Fedezeĺ. ..... dátum: Budapest,2016.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Páris Gyuláné
gazđaság1,vezető

Yá||a|koző
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ELJÁRÁsT MEGINDÍĺo ľerHÍvÁs És repcsoLoD ó KillzBEszERz ÉSI
DOKUMENTUMOK

A

BUDAPEST FŐvÁRoS VIII. KERÜLET 1oz seľvÁnosl oNKoRMÁNYZAT
ĺ.1ÁľrłľÉnŐ NEvÉBEN nr;Áno Árrĺr e,

,,Budapest vI II. keriiĺet l őzseÍv álľosi Polgáľmesteľi Hivatal
hőszigetelése (padlásfödém)''

A Kbt. 115. s (1) bekezdése szerinđ, hirdetĺrény nélkĺili tfugyalás nélkíiti kiizbeszerzési
eljátás
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e;ÁNrłrrÉĺBu ľprlĺÍvÁs

1. AjánIatkérő: Budapest Főváľos VIII. kedile t J ôzsefvfuosi tnkormányzat
cím: 7082 Budapest, Baross u. 63-67.

A közbeszeĺzési e|járás lebonyolítóia:
Hajdu Ügyvédi Iroda
dĺ. Hajdu Zo|tzn
felelő s aklľediľáIt szaktanácsadő
laistomszám: 003ó3
Cím: 1053 Budapest, Yátnház kĺt. 8.

Telefonszám : + 36 _7 / 7 83 -8364
F ax szám: + 36.1 / 7 83-8364
E-mail: info@j o gilag.hu

2. E|jáńs fa1Ąa
Á Kbt. 115. s (1) bekezdés szerinđ hfuđetrnény nélktiü tárgyalás nélk{ili közbeszetzési eljáĺás

3. A közbeszeĺzési dokumentumokat az ajánLatk&ő képviseletében e\járó bonyolító szervezet ktildi
meg az ajánlattébe felkétt gazdaság1 szervezeteknek, elekfuonikus úton.

4. A szerzőđés megÍrevef ése tátgya, mennyisége:

Budapest VIII. keńiletJózseÍváttosi Polgátmested Hivatal hőszigetelése (padlásÍiidém)
Mennyiség: Utólagos paďásfödém hőszigetelés a m(lszaki specifikációban meghatarozottaknak
megfele1ően.

Az ajátĺllztkétő tájékoztaL1a az ď1ánLattevőket, hogy a szetződés teljesítése a Po|gármesteľi Hivatal
folyamatos működése mellett fog torténni.

A konkľét mennyiséget az ítazatlan költségvetés taftalmazza.

5. Szerzőđés meghatátozása: I(ivitelezési szetződés

6. I(eretĺnegállapodás kötéséĺe, đinamikus beszeĺzési rendszeĺ a|kalmazásáta, elekttonikus ádejtésĺe
soľ kertił: nem

7. Szeĺződés ídőtafiama: Tämogatási szerződés hatáIýa lépésétőI számitott 8 hónap, amely akként
értendő, hogy a Yá|latkozőĺak a fenti időtatam alatt egybefüggő 4 hőnap alatt kell a kivitelezést
megvalósítania @eÍejezne) Az egybefĺiggő 4 hőnap időtattamot a YátLa|koző az éintett
lĺtézmény vezetőjével kölcsönösen fuásban köteles egyezteti, amely közösen egyeztetett
ĺdőtaftamot a Megtendelő nevében eljárő műszaki ellenőmek jóvá kell hagyrua. A kivitelezés
befejezése aIatt a Megtendelő a sikeľes és|ĺányta|an átadás-áwéteh eLjárásbefejezését étĺ,

Fentiek aIapján a kapcsolódó pĺojekt megkezđési ĺzpjänak a jelen szetződéshatáIybz|épésének napja
minősiil.

8. Teljesítés hĄe: 1082 Budapest, BaÍoss u. 63-67.
NUTS-kód:101

9. Ellenszolqáltatás teliesítésének feltétele éslvag'v hivatkozás a vonatkozó iogszabályi
ľendelkezésekľe:

ľ'ĺ
\.'. t ĺ
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a.) AberuI7áLzás fedezete a KEHOP-5.2.9 kőđszäműpäIyáĺzat keľetéből keĺii{ flnanszlrozásra. A
támogatas mértéke maximum az összes e|számolható költség 700o/o-a. Ajánlatkéń a Kbt. 53. $ (5) és
(6) bekezdése a|apjáĺ tźtjékoztaqa zz ajánlattevőket, hogy tamogatasra lńĺynő igényt (plályázatot) fog
benýjtania fenti kódszámú páIyázat keretén beliil a tamogatas tekintetében.

Ajánlatkétő felhívja a figyelmet, hogy a tamogatas száza|ékos atánya z Tárĺogatási Szetződés
megkötését követően vahtozhzt, amennyiben az eLszámolůlató költség nem éri e| a 100o/o-ot, akkot az
ajánlatkétő az eL ĺem számo|hatő tészte voĺatkoző összeget sajáĺt forrásbőIbiztosíga.

Ajánlztkétő tájékoztaýa Żz ajánlattevőket, hogy 
^z 

eLjárásbaĺ ĺem e|számolhatő koltség is
beszetzéste keriil, a dokumentáciő részétképező ánzarJaĺ költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
Á nem eLszámo|ható koltség mértéke az ď1ánLattevő ajánlatÁnak fiiggvénye. Á nem eIszámo|hatő
koltséget a Megtendelő saját foľásból frnanszírozza,

'{ Kbt. 135. s (12) bekezdése a|apján ajärl.Jarkéń tájékoztaga az ajáriattevőket, hogy akózbeszeuésí
eljárás eredményeként megköteĺđő szenődés hatálybalépése tekintetében a Támogztasi szerződés
hatáýzIépését felfiiggesztő feltételként köti kj a szetződésben.
Ajĺźnlatkérőfelbĺry.a afgyelľľlet, bog a hźnogatási intenĘtás anźn1a a7al,źbbiak s7'erint keriil rneýahźroýsra

A támogatás téryIeges néľtéke a4 alábbi módon rnegźlląított hźnogatási iissryg és aą els4źnolható ktiltség

bán1adosa alapján határoýahí r,eg: A< energiabatékoryłźgi projektrés7 uonatkoryźsóban ayéues elsődleges energia

fogyasątásának csökkenése [Hr/a x 400 [Ft/ kIYhJ + a projekĺ keretébełĺ tenlerytt kapacitás rzegĺĄ.uůí energia

elűźllítására I€LV] * 630 000 Ft/kĺY].

b.) Áz ajánlattétel, a szetzőđés és akifrzetések pénzneme a forint'

c.) Fizetési titemezés: Megendelő 2 db szánla (1 db tészszám]a és 1 db végszámla') benýjtásfua
bŁtosít lehetőséget a szetzőđéstervezetben meghataĺozottaknak megfelelően.

d.) A szetződés szerinti és a jogszabáIyoknak megfelelő számla kifizetése a Ptk. 6:730. s (1)-(2)
bekezđésétőI e|tétőeĺ' a Kbt. 135. s (1)-(3)' (5)_(7) bekezdései, valamint 322/2015. ě.30.)
Korm. ĺendelet, valamint a kozbeszezési dokumentáciőban foglaltaknak megfelelően töténik,
utő frnanszíĺozás keretéb en.

Ajánlatk&ő táĄékoztaýa az ajánlattevőket, hogy a szerzőđés finanszírozását utőfnanszítozás
keĺetében tewezi, a pőiyázatot utófinansziĺozásí igénnyel foga benyijtani' Ajőnlatkérő
tájékoztaga az aján|attevőket, hogy amennyiben a jelen szerződés frnanszítozása a támogatő
nJlLatkozata illetőleg a megkötendő tamogatási szetzőđés a|apján nem flnanszirczhatő
utőťlnanszítozás keretében, csak szá|]ltői frnanszlrozással, akkor ajźnlarkérő a Kbt. 141. s (4)

bekezdés a) ponga aJkalmazásával feĺĺtarýa a lehetőséget a szerződés módosításáta. A szetződés
módosítása a feĺi esetben éĺni a szerzőđés frnanszlĺozását, az e|számolas mődját, az e|őIeg
mértékét és az előIeggelvaIő e|számolrás mődjít'

A szárr]ákon ki.ilön fel kell tiintetni a nem e|számo1ható költségelemeket.

Ajáĺlark&ő a Kbt. 135. s (7) bekezdése alapján az áItaLános foĺgalmi adó nélktil számitott
ellenszolgáItatás So/o-ának megfelelő előleget biztosít, előIę szánfa ellenében. Az e|őIeg a

végszátĺĺából keĺĹillevonásĺa, z szerződésben meghatározottzknak megfelelően.

Tattalékker et meghatarozásáta nem keri.il sot.

AjánLatkétő teljesítési és jőtÁ|lási biztosítékot hataroz me1 f kovetkezők szerint:

e.)

f.)

s.)

fis*fu
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Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmatadásával kapcsolatos igények biztosítékaként a
szerződés szednti, áItzlaĺos forgalmi adó nélkĹit számitott ellenszolgáltatás 3o/o-át eléĺő éttékű
teljesítési biztosítékot hatátoz meg. 'Ą teljesítési bŁtosítékot a szetződés hatáIyba lęésének
napján kell ĺendelke z és te b o csátati.

Ajánlarkéń a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények bŁtosítékaként legfeljebb a
szenőđés szerind', áItzláĺos fotgalmi adó nélkĺil számított ellenszolgáltatas 3o/o-ít e|érő étté|<ű,

jőtállásí bŁtosítékothataroz meg. A jőtállásí bŁtosítékot a siketes és hiáĺyta|an ítadás-áwétetl
jegyzőkőnyv a|áiĺásakor kell tendelkezésr'e bocsátani. A jőtá|láĺsi bŁtosítéknak a fenti időponttól
a jőtátLásí iđőszak ídőtattamáta kell rendelkezésĺe áL]ĺua,

A biztosítékokkal kapcsolatos feltételeket a szetződéstefr|ezet tatta|mazza'

Az zjánlattevőknek az zjánlatukbzn _ 
^z 

ajánlaĺ ĺs,ilatkozzt ĺészeként _ ĺ,Jůatkozniuk kell, hogy a
fenti biztosítékok hataĺdőben töĺténő ný1tásárőI'

h.) Vonatkoző jogszabályok ktilonösen:
- 

^z 
adőzás rcndjéńI szőIő 2003. évi xcil. törvény

- aközbeszerzésektő| szőIő 2075. évi CXLIII. törvény (Kbĺ)
- aPoLgánTörvénykönyvĺől sző|ő2073' éviV. törvény @tk.)

i.) A részletes flzetési feltételeket az ajánlai đokumentácíő tészét képező szerzőđés tet1ĺezet
tartalmazza.

j.) A szerződés soĺán 
^z 

egyenesÁFA fi''"'''zítozás szabáIyaĺaz táĺyadők,

k.) A kifizetések tekintetében hivatkozunk zz ađőzás rcndjétőI szőLő 2003. évi xC[. törvény (Art.)
36/ A. $_ára, továbbá az á|Ianháztartastő| szőIő 2077. évi CXCV töĺvény 41. s (ó) bekezdésében
Íoglaltakn, amely szerint a közbeszeĺzés eĺedményeként nem köthető érvényesen szetződés
olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem tendelkező szerĺezettel, illetve szetződés aLapján
nem teljesíthető |ĺťlzetés olyan szefrĺezet tészéte, amely nem minősuJ' átláthatő szervezetnek.

10. Yáltozatokta (alternatíĐ aiáĺilatokľa vonatkozó infotmációk Ajánlatkérő tobbvaItozatw
(alternatív) ajánlatot nem fogad el.

11. Vételi iogľa (opcióta) vonatkozó információ: vételi jog nincs.

12. Részď1ánlattétel lehetősége vagy |ĺizánása: Részekte .történő ajáĺl7attéteI nem lehetséges. 'Ąz
ajánlatkétő a Kbt. 61. s (4) bekezdés alapján tájékoztaýa az ajánLanevőket, hogy ĺészekĺe történő
ajánlattétel nem lehetséges, mivel a kivitelezést egységes beruházásként kell kezelĺri.

1 3. Meghos szabbítasn v onatkoző lnformáciő
A szerződés meghosszabbítható: nem

7 4. Szenődést biztosító mellékkötelezettségek

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a szerződéstervezetben keriilnek meghatátozásru.

15. A nveľtes köziis aiáĺůattevők áůta| létĺehozandó pazdáúkodó szeľvezet:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. s (9) bekezdése szerinti pĺojekttáĺsaságlétehozását.
}ĺjánlatkétő a ptojekttársaság Iétehozásátt sem az ona)lő, sem a közös ajádattevők esetében nem
teszi lehetővé.

\iĺ
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16. Kizátő okok és megktivetelt igazolási mód:

Az ajánlarkérő ä|tal előit |<lzfuő okok és a megkicveteIt igazolásí mőđ:
Az e|játásban nem lehet Ąánlattevő, alvállalkoző, és nem vehet tészt az ąlkalmasság ĘazoIásáĺbaĺ
olyzĺ gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. s (1) és (2) bekezdésében meghatzrozottfuzáró
okok bármelyike fennáll.

Ipazolási móđ:
A321/2015. (x.30) Korm. ĺendelet 17.s (1) bekezdése a|apjánazajánlattevőnekazajáĺiataban,
egyszetű nytlatkozatot kell benýjtalia atrőL, hogy nem taftozik a fentiekbeĺ meghatatozottlr<lzátő
okok hatálya a|á, va|amiĺt a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alponqát z 327 /2075. 6.30) Korm.
rendelet 8. $ i) pont Ą Ąontja és a 10. $ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.
Az aýnlatkéĺő elfogađja,ha az ajáĺ.iattevő a 327 /2015. 0('30.) Korm. tenđelet 7. $ szerinti _ korábbi
közbeszetzési e|jfuásban felhasznált _ egységes európai kozbeszetzési dokumentumot nyujt be,
feltéve, hogy az abban foglalt infotmációk megfelelnek a vaLőságnak és tartalmazzák az ajáĺn7atkérő
áItaI a klzárő okok igazolása tekintetében megkóvetelt inform áciőkat'

Az a|vä|Lilkoző és adott esetben az alkalmasság igazo|ásábaĺ részt:ĺevő más szetvezet
vonztkozásábzn az aján|attevőnek nyilatkozatot kell benýjtania arrő|, hogy az énntett gazđasáĺg1
szeĺeplők vonatkozásában nem ái]nak fenn a fenđek szednti kizáĺó okok.

Az ajánlattevőnek továbbá n,Jj]ztkozrua kelt hogy a szerzőđés teljesítéséhez rLern vesz igénybe a Kbt.
62. $ szeĺin i aLvá|7akozőt.

Az zjánlarkéń klzáĄa az eIjfuásbőI azon ajánLattevőt' akivel szemben, vagy akinek alvĄ11ą|kg25i6,^1
vagy 

^z 
alkalmassági Ęazo|ásbaĺ tészt vevő szerĺezetével szemben z k'lzań okok az e\jfuás során

következnek be.

A |<lzárő okok fenn nem álläsára vonatkozó, az ajáriattevő álta| tett nyilatkozatoknak a jelen
aján7attétell felhívás megktildésének napiánál nem ľégebbi keltezésűnek kelllenniük'

Szakmu tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság e|őírása: -
Szakmal tevékenység végzéséte v onatkoző ďkalmasság igazoIás: -

17. Gazđasáď és pénztig,vi helyzete vonatkozó alkalmassági követelménynek:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)nek meghatáĺozása:

Alka1mas az ajánlattev ő:
P. 1 . Amennyib eĺ az aján7attételi hatáidőt megeLőző három |ezátt iJlzlrei évben összesen (a hfuom év
alatt) ĺendelkezik legalább nettó 11 miltió forint teljes _ áItalános forgalmi adó nélkiil számitott _
áĺbevétellel.

Áz alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkovetelt igazolási mód:
P.7. Az ď1ánLattevőĺek az ajáriatban benyijtandó ĺyiatkozatban nyilatkozĺia ke17, hogy az aIta|a

igazollikivánt alkalmassági követelmények teljestilnek, annak az ajánlattevő teljeskönien megfelel.

,ą .rovarryzi oorułĺnNrupĺor lz e,!ÁNĺerĺłoz NBM cu,r 'ąz,E'IÁNĺerĺreni rpĺsz lĺÍrÁsÁae reĺĺ nB csÁroĺNt l
A ga7dasági sryreplő a4 alkalmassági köuetelrzérylek tel1uítésére uonat,koryĺi rés{etu adatokat ĺaľtalmaąli, aą
el1ĺźnźst rzegindíni felbíuásban előíx njlilatko7atait az aiánlatkétő Kbt. 69. S-a szetinti felhívásáta kanks
benyúitani a dokumentácilí szeinti fotn,źban és tartahmrzal:

1?o*í,
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P.l . A 32.ĺ / 20,ĺ5. (X.30.) Koľru. rendelet / 9.s ( ) bekeydésének c.) pon/a atąján csatolni kett ayetőąő teý!.ebb
3 leęźft ił7feti éa _ álĺalános forgalni adó nélkłl s4źmított _ nł,' árbeuételéľőI splíllí eredeti, cégsryníĺeľl altźíľ't
njlilatko(atot, hogy aąE.ánlatteuő rzikorjtitt létre, illetue rzikor keýte meg a teuéken1séýt, amenn1iben
ery k a4 adato k re n de lke ąésre á lln a k,

18. Műszaki és szakmai alkalmasság

Áz alkaItnasság minimumkövetelménye (i)nek meghaťiĺozäsa:

Alkalmas az ajáĺiattevő, amennyib eĺ az a|ábbiaknak megfelel;

M.l. ÁIkalmas az a1ánlzttevő, ha rendelkezik az ehjárást megindító felhívás megki.ilđésétőlvisszafelé
számitott 5 évben építési beruházáxa és/vagy építési kivitelezési tevékenységte ésf vagy hőszigetelési
tevékenységte vonatkozó szerződésszeĺűen teljesített @efeiezett) tefetencíával/ĺefetenciákka|
amely(ek) éttéke legalább eIéfie a nettó 11 millió forintot.

A fenti alkalmassági követelmény több tefetencnva| (egfeljebb 2) teljesíthető.

Az e|őtt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők egyiittesen is megfelelhetnek (I(bt. 65.

$ (ó) bekezđés).

Az a|kaLmasság męítéléséhez szfüséges adatok és a megkövete|tĘazo|ási mód:

M.7, Az ajáĺl7attevőnekaz ajádatban benýtandő nyilatkozatban csupán nyilatkoznia kell, hogy az
áIta|a igazolĺri kívánt alkalmassági követelmények teljestiłnek, az ďkalmassági követelmények
teljesítés&e voĺatkoző ĺészletes adatokat nem köteles megadni.

A gaýasági s<;ereplő a7 alkalnassĺźgi ktiuetelrzén1e,Ł nlesítésére aonatko4í rés7fetes adatokat tartalma4í, aą
eljánźst negindinífelhiuásban előĺx rylilatko7atait a4ajánlatkéľő Kbt. 69. $-a są,eintifelbíuásĺźra ktiteles benjll;y^tani

a dokunentĺźció szerinti foľrzában és tartalommal:

A 32ĺ/2015. (X.30.) Konn. rendelet 2ĺ. s Q) bekeądésének a.) pony'a atapjlźn a4 Ęĺźntaĺtételi fetłlíaĺźs
negkiildésének napjĺźn1l uissąafellí sýľnitott 5 éa sonin befejeą9tt (eljuített, rzűsąaki átadás-átuétellel le4źrzh) épĺtési
beruhá4źsra és/ uagl építt,i kiuiteleryési teuékenjlségre uotatko4lí munkĺźinak ismertetését, a7alábbi tartabmmal:
. a s79ąődés tĺźrgyát
. a4 e luégąe ĺt rn u n kák rt lsoro lását;
. a4 ellensyo lgźltahźs nettó iiss1eýt,
. a te[esĺtés idel,ít (éu/ blí/ nap) (KEZDE9 ÉS BEFEJEZÉS ff) és he!ét,
. a műsyaki átadás-átaétel időpon|át @/ bó/nap)

A bemutatott referenciákat a j2ĺ / 20.ĺ5. (X.30.) Korľz. rendelet 2j. I sąeint csak a szetződést kőtő másik
fel áItaI kiadott igazolással lehet igazotni. akkénĄ h,gy ,< igaąolásnak a fent előírt tartalrłlon kíuiil aą
a l iź b b ia kat ke ll tarta ln a7n i a :
. a s7,eąődísĺ kiitő rzásikfél neue, cĺrile,
. n1ilatko7ti kell amíl, bogy a te!.esítés aąelőínźsoknak és a s7,erąődésnek rzegfelelően tijfténĺ-e.

19. Szeĺződés teliesítéséhez szükséges, a gazdasági szeteplő letelepedése szerinti ország
nyilvántattásában való szeĺepléste. va&v a letelepedés szerinti otszágban előír engedéllyel
iososítvánnvalvaw szerĺezeť^.kamataĺ tassáEgalvaló ľendelkezéste vonatkozó feltétel:

6
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'{z alkalmasság minimumkövetelménye(i) :

Alkalmat]an az aján7attevő, amennyiben az zLábbiaknak nem felelmeg:

SZ7: Be van jegyezve a cégnyilvántatzsba vagy az egyéni vá|la|kozők n:łl7váĺtattásába, nem
Magyarotszágon letelepedett gazdasági szereplő esetén be van jegyezve a 2014/24/EU iĺányelv XI.
melléklete szeľinti hasonló n,Iilväntartásba.

Az alkalmasság megítéléséhez szfüséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

SZ7: Ezen alkalmassági követelménynek való megfelelést az Ąáĺĺllarkérő e||enőrzi a céginfotmációs
szolgáIattő| ingyenesen az elektĺonikusan elérhető cégegyzék-adatok, illetve egyéni vá)la|kozők
ryiváĺtartása a|apján, a nem Magyar'országon letelepedett gazđasági szereplők esetén a 321/2015.
(X.30) Koľm' ĺenđelet 26. s (2) bekezdése alzpjáĺkell eljámi.

20. Értékelési szempont A Kbt. 76. $ (2) bekezdés c) pontja atapján a legjobb ár-érték ańny
étékelésisf empontota|ka|mazzaaza|ábbiakszerint:

Az éttéketési pontszám alsó és fe|sőhatán: 1-10 pont.

7. bítál'ai szempont: Az Ąán]aĺ át éĺtékelési szempont esetében az ajánlatevőnek foľintban kell
megadnia a szetződés teljesítéséte vonatkoző ajátĺ.iai áĺát.

Ezen értékelési szempont esetébeĺ a megĄánlásokat Ąánlatkérő a Išőzbeszetzési Hatőság 2072. évĺ
61. számában megielent útnutató III.A1. ba) pont szednt aLa|ĺtja pontszámokká. Ebben az esetben
a legalacsonyabb érték legkedvezőbb (ezen aján7atkapjaa maximális pontszámot (10 pont), a többi
aýnlat t^ľtĄlÍni eleméĺe pedig a legkedvezőbb tattalmi elemhez wszonýwa fordítottan atányosan
számotja|iapoĺtszámokatazz|abbiképletszednt:

A bc'.tt/Ä izsgź,!t* (10-1) + 1.

A fentiek szednti pontszámot az Ąán|atkérő megszotozza a sulyszámma|, és azt kettő tizedesjegyĺe
keĺekíti.

A 2. bitá|ati szempont: a, jőtállás: Az Ajánlattevő min. 36 hőnap és max. 60 hónap jőtal|ásn tehet
ajánlatot. A 36 hónap jőtá|lást el nem &ő vá|lalást tattalnlaző ajádatok érvénytelenek. Á. 60 hónap
feletti jőtőů7ásváilalásttarta|maző Ąánlatnem éľvénytelen, azonbaĺazokatajánLatkérő egyontetűen 60
hónapként éĺtékeli. A jőtá|Iás mértékét hónapokban, egész számokbankell megadni.

A legmagasabb mértékű jőtáilást tattalmaző ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a tobbi ajánlat
pontszáma ehhez viszonfwa egyenes aráĺyosítás módszetével kap pontszámotaz aIá,bbnk szeĺjnt:

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

A fentiek szednti pontszámot az EánLatkérő megszotozza 
^ 

sulyszámmal, és azt kettő tizedesjegyre
keĺekíti.

4ęL*fu

Ertékelési szempont Sulyszám
Alánlaĺfu (ĺettő HUF) 50

Jőtá|Iási ídőtattaĺĺ (36-60 hónap között,
hónapokban)

25

Késedelmi kötbét napi méĺtéke (min. 0,5

'/o/ nap. max.: 2 o/o)
25



A 3' bíÍá,I^E' sfemPont Késedelmi kötb& napi méĺtéke: Ajánlattevő min' O,5 o^ / nap és max. 2 o/o f
nap késedelmi kotbére tehet aján7atot. A 0,5 o/o napi kötbét el nem &ő vĄllżlrást tarta\mazó
ajánLatok érvénytelenek. Á 2 o/o Íe|eakijtbéwáI|a]ást tafiaLmaző ajátllat nem érvényte|en, azonban
azokat ď1ánlatkérő egyöntetűen 2 o/o-ként értékeli. Á késedelmi kötbér mértékét legfeljebb két
tizedesjegyig kell és lehet megadni.
A legmagasabb méttékű kötbérvá|La|ást tartaLmaző ajánLat kapja a maximális 10 pontot, a többi
ď1án7at pontszáma ehhez viszonyítva cgycncs atáĺyosítás módszeĺével kap porrtszáÍIrot a következők
szerint:

A -,"ea,/A reglobb 
x (10-1) + 1.

A fentiek szerinti pontszámot az aján|atkétő megszot'ozza a súlyszámma|, és azt kettő tizedesjegyte
ketekíti.

Az eIjátás nyeftese az, aki az éttékelési szempont a|apján a legjobb ár-érték ańĺý érvényes ajánLatot
tette (egtöbb pontszám ot szerczte).

27 . F enntattott szetző désľe vonatko ző nformácíők:

A szetződés a Kbt. 33. s (1)-(2) bekezdése szeľint fenntartotĺ x nem

22. Adott szerződéste vonatkozó koľábbi közzététeL: nem

23. Aján1attéte|1h^tźLndő: 2076. .'...10'00 óra

24. Az ĄánJatok benýjtásának címe: Hajdu Ügyvédi Iroda, 1053 Budapest, Vámházkt.8.I/3.

25. Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az aján7atok benyujthatók: magyaľ. Ájánlatok más nyelven nem
nyújthatóak be.

26. Az első ajáĺ.iat felbontásának időpontja és helye:
Ijatándő: 2016. . ...... 10.00 óta
Hely: Hajdu Ügyvédi Iĺoda' 1053 Budapest, Vámházkt.8.I/3.
Az ď1ánLatok felbontásán jelenlétre iogosult személyek x igen
Á bontási eljátás a Kbt' ó8. s (1)-(4) és (6) bekezđése a|apján történik.

27. Ajáilai kötottség tdőtatama: Az ajánlaĺ kötöttség iđőtartama az ajánlatok benyú|tásától
számitott. ó0 nap.

Ajánnaĺ bŁtosíték Ajáilatkérő nemĄa e|ő ajánlaĺ bŁtosíték nýtzsát.

Egyéb ktiłonleges feltételek nincs

30. A közbeszeĺzés ismétlődő iellegére vonatkozó információk:
A közbeszeĺzés ismétlődő jellegű: nem

31. Alvállalkozók isénvbe vétele:
Á Kbt. 66. s (6) bekezdése aLapjáĺajánLatk&ő e|őĄa,hogy az ajáĺ.iattevő ielölje meg

a) a kőzbeszetzésnek azt a tészét (ľészeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvá|Ia|kozőt
kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében Ęénybe venni kiváĺt és az aján7at benýtásakoĺ máĺ ismeĺt
a|vá|lz|kozőkzt.

Ajánlatk&ő ekötben fe|hívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. s 0)-Q), (4)-(5) bekezdéseiben
foglaltakra.

28.

29.
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32. Hiánypótlás e|ĺendelése koĺábban nem szeĺeplő gazdasági szeľeplő esetén:

Ajáriatbaĺ korábban nem szefepLő gazdaság1 szerepIő hiánypótlással töĺténő ehjárásba bevonása
esetében újabb hiánypótJás elĺendelése: ajánlatkétő nem él a Kbt. 71. s (ó) bekezdésében foglďtakka|
tehátűj gazđzság szeĺeplő bevonása esetén elĺendelhiánypótlást, amennyiben szükséges.

33. Áiánlat érvénytelenségéĺe vonatkozó <isszeg áľ vag}' költség esetében: -

34. Bármel}' rész eĺedmén}'telensége esetében valamenn}'i rész eredmén}'telenségére vonatkozó
információ: nem televáns.

35. Minősített aiánlattevők néviegezéke: A 321/2015. 6.30.) Korm. ĺendelet 30. s (4) bekezđése
a|apján ajánlatkéń kijelenti, hogy a felhívás 18. és 79. ponýáhaĺ meghatatozott alkalmassági
követelmények szigorubbak a minősített aján1attevők hivatalos jegyzékébe töľténő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest.

36. Az eliáľás a l(bt. 53. S (6) bekezdése alapián keľül megindításĺa: gen.
A benllr'ázás fedezete a KEHOP-5.2.9 kóđszámú, páIyázzt Qáiyázatos épiileteneĺgetikai fe|hívás z
kőzép-magyarcrszág|' tégĺó telęiilési onkormányzataĺ számőru) keĺetéből kedil finanszíĺozásra. A
támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 700o/o-a. Ajánlatkérő a Kbt. 53. $ (5) és
(ó) bekezdése alapjáĺn tajékoztaga az Ąánlattevőket, hogy támogatzsrĺ fuányuló igényt (pláIyázatot) fog
benýjtania fenti kódszá mu páIyázat keretén beliil a tamogatas tekintetében.
A Kbt. 135. s (12) bekezdése aLapján aján|arkéń tájékoztaĘa az ď1ánlattevőket, hogy akőzbeszerzési
e|jfuás etedményeként megköteĺdő szetződés hatálybalépése tekintetében a Támogatási szerződés
hatáÄýaIépését felfiiggesztő feltételként köti |i z szerződésben.

37. Eurőpaĺ Uniós A|apravonatkoző lĺÍotmácíő: KEHOP-5.2.9.kődszáműpäLyázat

38. A dokumentáciő äwéteIe vagy elektĺonikus úton tötténő eléĺése az e|játásban való részvéte|
feltétele: igen

A közbeszetzési dokumentumokat aján7atonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozőnak elektonikus úton el kell émie az ajánlattétehhatánđő |Ąártug, ami az
emul aján|ark&ő á|tatl megktildését j elenti.

39. A dokumentáció és a kiegészítő iĺatok, vagy ismeĺtető tendelkezésre bocsátasával kapcsolatos
további információk:

Ajátiatkérő az ajárůattételi felhívást és a dokumentációt _ ingyenesen _ kiildi meg 
^z 

ajádattéteke
felkértzjátn7attevő|mek.

40. T át gy alás leb onyolítás ának sz ab áÄy aiz T fu gy alźs ta nem keľii{ s oĺ.

41. Egyéb információk:

7.Az ajáĺiatkérő az aján\atok eIbítá|ása sotán z Kbt. 71. $-ban meghatározottak szenntbŁtosíga a
IĺánypőrJást, illetve kér felvilágosítást.

2. Á Kbt. 56. $ ďapján a gazdasági szereplők kĺegészítő tajékoztatas iĺánđ kérelmet nyíjthatnak be. 'ĄKbt. 114. $ (ó) bekezdése z|apján az ajánLatk&ő az Ąänlattételi hatáĺidő Iejárta előtt ésszeĺű időben
köteles a k:eýszítő tájékoztatást megadni.
Kíegészítő tajékoztztas fuánti kéĺelmet a Hajdu Ügyvédi lĺodához kell megkĹilderu a 7 /318 40 32 fax
számta vagy pedĘ az nÍo@,iogilag.hu e-mail címĺe.

3. Az ajánLatokat fuásbaĺ és zíftan, az aján|attételi felhívásban megadott címĺe kozvetleniil vagy
postai úton kellbenýtani az ĄáĺúzttétellhataidőLejfutiig 1 etedeti péIdányban, és 1, apapít a|apú' /n -.r-,.
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példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (CD/DVD adarhordozón .pdf
formátumban). Az Ąánlatok összeá|]itasával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi kö1tsé9 az
ajáriattevőt terheli. Á postán feladott ajánlatokat az ajárlarkétő csak akkot tekinti hatáddőn beltil
benyijtottnak,ha annak kézhezvéte|ére az aján7attételthatÁnđőig soĺ keĺiił.
Az a1árůatkérő tájékoztaga az ajánJattevőt, hogy a papír a|apű és az elektĺonikus úton benpijtott
pé|dáĺy közötti ellentrnondás esetén a płpfu alapi:, péIdányt tekinti ltáĺyadőnak.

3. Az aján7atoknak az aLábbi foľmai követelményeknek kell megfelelnie:
a) Az ajänlat etedeti pé|dáĺyát séľĹilésmentesen nem bonthatóan ,Iapozhatőan össze ke|7 fflzl.i., vagy
be kell kotni;
b) Az ajáĺl7at oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekeđien. Elegendő a szóvegetv^gy
számokat vagy képet tatta]maző oldalakat számozĺi, az tites oldalakat nem kell, de lehet. 'Ą címlapot
és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozli.
c) Az aján7atnak zz eLején taftaIoĄegyzéket kell tattaLmaztia, mely a|apjän az aján7atban szeĺeplő
dokumentumokoldalszáma|apjánmeg1a|á|hatőak;
d) Á.z aján7aton lévő minden _ ajánlattevő vagy alvá|7a|koző, va4Y z kapacitásait renđelkezéste
bocsátó szeÍ-ĺezet źitalkészitert _ nyitatkozatot aIá ke|l imia az adott gazdálkodó szet\rezetméI etÍe
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek akift) erte a jogosult személy(ek)től
írásos Íelhata|mazást kaptak.
e) Az ajánlzt minden oLyan o|daLát, amelyen _ az Ąán|atbeadása előtt módositasthajtottakvégte, az
adott đokumentumot a|áfuő személynek vagy személyeknek a módosításĺáIískézjeggyel kellellátĺri.
A zátt csomägon a ,,Budapest VIII. keľiiĺet Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal hőszigetelése
(padlásfiidé-)'' - Felbontani tilos az aiőn7attéte|t lnatáĺidő |eiánta előtt!'' męjelölést kell
felttintetni.

4. A I(bt. 66. s (6) bekezdése a|apjän előĄa,hogy az ajánlattevő |elölje meg
a) a közbeszetzésnek azt a tészét (tészeĄ, amelynek teliesítéséhez az ajánIattevő alvállalkozőtkiván
igenybe venni,
b) az ezeĺ tészek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyríjtásakor már ismefi
aWá|la]kozőkat.

5. Ajánlattevők a Kbt. 66' s (2) bekezdésében foglaltakról ktiłón íven szövegezett nyilatkozatot
kötelesek ajánlatu|űoz csatolĺri a dokumentźrciőbaĺ megla|ätható fotmátumnak megfelelően. Á
benýjtott ajánlatnak a l(bt. 66. s (5) bekezdése a|apjáĺ felolvasólapot kell tafta|mazlĺa, atne|y
tafialmazza az ď1áriattevő nevét és székhelyét/|akôhelyét, va|zmint azokat a főbb számszetűsíthető
adatokat, amĄek az éttékeLési szempont alapján értékeléste kertilnek.

6, Ajánlattevő a Kbt. ó6. s (4) bekezdése a|apjánn)n]atkozatot köteles ajánlatához csatolni aĺĺól, hogy
a kis- és középvál|a1kozáso|<ĺőI, fejlődésük tzmogatásátőI szőIő 2004. évl)ooilV. törvény szednt
mikto-' kis- vagy középvállalko zásnak minőstił-e.

7 ' Az ajánlattevőnek az a1án|atÁban tételes árazott kóltségvetést kell benyűjtzna' a dokumentaciőban
meghatÁtozottak szetint. Ájánlattevőnek a beátazott tételes költségvetést papfualapon, és
elektonikusan (*.xls-formátumba konveľĺálva) az aján7athoz mellékelĺrie kell.

Felhívjuk az ajánlattevő frgyelmét, hogy az átazat]aĺ tételes költségvetés tab|ázatoĺ beltil tilos az
egyes sorokat összevonni, valamint ú|os az egyes tétele|<hez tattozó mennyiségeket megváltoztaÚi,
vagy a mennyiség egységét megváLtoztatrri, kivéve, ha ezt ajánLatkétő a |iegészítő tajékoztatás során
e|őĄa. Valamennyi költségvetési sort be kell arazĺi.

8. A Kbt. 115. s (4) bekezdése alapjáĺ|<lzárő|agazoka gzzdaság1' szeĺeplők tehetnek ajánlatot, akiket
az ajánlatkérő ajáriattételĺe felkért. Az ajánlattéteke felkért gazdaság1 szeĺeplők közösen nem

10

ry(



tehetĺek ajánJatot. Az aján7attételĺe felhívott gazdaság1 szetepkő jogosult közösen ajánlatot
olyan gazdasági szereplővel, amelyĺek az ajánlatk&ő nem kiildött ajánlattéteh felhívást.

9. Fotdítás: idegen nyelvű fuat, dokumentum benýtása esetén az ídegen nyelvű dokumentummal
egyiitt annak m^gyaÍ nyelvű fotdĺtasát is be kell nyujtani. A Kbt. 47. s (2) bekezdés a|apján
ajánLarkérő a nem magyaÍ nyelven benyújtott dokumentumok tekintetében a dokumentum
ajánlzttevő áItalll fe|elős fordírását is elfogadja. Á fordítás tzrtzlmianak helyességéén az ajánJattevő
felelős.

70, Az ajánlatok munkanapokon 9:00-16:00 őn, pénteki munkatend esetében 9:00_13:00 őta, az
ajáĺnlattéteh hatäĺiđő ĺapján 9 : 0 0_ 1 0 : 0 0 őra kőz ött nýjthatő ak.

11. Ámennýbeĺ az Ajánlatkérő az ilsszegezésben a nyertest követő legkeđvezőbb ajánlattevőt is
meghatátozza, aKbt' 131. s (4) bekezdése esetén a nyeftest követő legkedvezőbb Ájánlattevővel köt
szerződést,

1'2. Az Ajádattevőnek és a< alkalnassĺźł iga(olásában rés{ ueuő sryrue<etnek az alábbi cégokmányokat
ke|\ az ajánlatahoz csatolĺri:
- az aján|atot, illetve az ajánlatbaĺ taIá|hatő nyĺ|atkozatokat a|áít6 személyek a|ákási címpéIdányának
köziegyző va&v pedig iigyvéd által elleniegyzett egyszetű másolati pé|dánya, vagy az aláfuás
mntźĄának egy szető más o|ata
- az aján|zt612,1Áit$, de a cégkivonatban nem szeÍeplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégegyzéste
jogosult szeméIytő| szátmaző, az Ąán7at aláírására vonatkoző (a meghatalmaző és a meghata|mazott
a|átásátis tafia|mazó) fuásos meghatalmazás etedeivagy egyszerű másolađ péIdáĺya.

13. Az ajánlattéte| sotán a kiilönböző devjzák foťlntĺz tötténő átszámitásánáI az AjánJattevőnek az
ajánlattétell felhívás megkiildésének napján érvényes Magyat Nemzeti Bank áItaI meghatarczott
devizaáďo|yamokat kell alkalmaznia. Az Ąánlatban szercpLő, nem magyat forintban (HUĐ megadott
összegek tekintetébeĺ az átszámitast tartaLmazó ltatot közvetleniil a k&déses dokumentum mögé
kell csatolĺri. Bármety okiĺat, ígzzo|ás, nyiatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság
megáilapítasához szükséges soľok (adatok, információk) vonatkozäsában szükséges az átszámitást
tattalmaző iĺato t b ec s atolĺri.

74. Az AjánLattevő ajánlatá,baĺ elkĹilönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalĺnazó iĺatok
nyilvánosságrahozata|átmegtilthatja a Kbt. 44. s (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

15. A tet1es aján7ati felhívásban és dokumentáciőban valamennyi őtában megadott lnatánđőközép-
európai hetylidő szerjnt értendő (CEĐ.

16. Ajánlarkéĺő a Kbt. 138. s (1) bekezdése a|apjántÁjékoztaýa az aján7attevőket, hogy a szerződést a
közbeszetzési e\játás a|apjáĺ nyeftes ajánLattevőként szetződő félnek kell teljesítenle. Az aIvállalkozői
teljesítés osszesített aránya nem haladhaýa meg a nyeftes ajáriattevő (ajánJattevők) saját teljesítésének
atányät, Á teljesítésben részt vevő aMá1la|koző nem vehet Ęénybe saiát teliesítésének SOo/o_át

meghaladó méĺtékben további közĺeműködőt.

17. A 322/2015. ě.30.) Korm. renđelet 26. $ a|apjáĺ az Ąánlattevő köteles _ legkésőbb a
szetzőđéshatá|yba lépésének íđőponýfua_ építési-szerelési felelősségbiztosítást kotni vagy a meg|évő
felelősségbiztosítását kitetjeszteni, amelynek éĺtéke eléľi 

^z 
5 millió Ft/év és 2 mitlió

fonnt/kfuesemény éĺtéket, toväbbá a nyeÍtes ĄánLattevő köteles a felelősségbatosítzst a teljesítési
hatánđőLejártát,illetve a tényleges teljesítést követő 15 napig fenntaftani.

Az aján|attevőknek a fentiek vál]a|ásfuőI az ajánlaa nyilatkozatban ĺyt|atkozniuk kell.

tenfi
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78. Az ajánLattevőként szetzőđő féI a teliesítéshez az zlka|mzsságának ígazo|ásátban tészt vevő
szervezeteket a Kbt. 65' s (9 bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igenybe venni.

19. Á. Kbt. jelolés a|att akozbeszetzésekĺől szőIő 2075. évi CXLIII. törvény értendő. Á felhívásban
nem szabá|yozott k&désekben a Kbt. az ĺńnyadő.

20. Aiánl:rtk&ő tÁjékoztaýa ajźnlzttevőket, hogy amennyiben a đokumentáciőbaĺ gyártőra és/vagy
típusra való hivatkozás ta|álhatő, ez cszk z tárgy jellegénet minóségének egyételmli meghztarozász
&dekében történt; ajfuiattevő ajánJatában bármely más olyan eszkóztf terméket szetepeltethet, amely
az ađott frmkciónak megfelel, és a đokumeĺtaciőbaĺ megnevezettel egyenérté|ďĺ azon műszaki
paľaméteĺek tekintetében, amelyeket ajánLatk&ő ^z adott termék voĺatkozásában a
dokumentációban feltüntetett. Ugyanald<ot az ajánlarkéń e|őĄa, hogy a dokumeĺtácĺőbaĺ
esetlegesen szereplő valamennyi megadott gyánőtőI vagy típustól való eltéĺést kiilön |apoĺ (az
átazarJan költségvetés mellékleteként) is szetepeltetnie kell az aján7atban, megadva minden olyan
je|lernzőt (pl.: mérete|\ anyag, típus, elĺrevezés, a kapcsolódó dokumenúció el&hetősége stb.)
amellyel bizoĺyítan tłdja az egyenéľtékűséget.

21. A szerződés teljesítése során létrejovő szetzői iog' védelem zIá eső alkotásoknak a végső
I(edvezményezett (ajánlatkérő) ĺrlajdonába kell keľiiłniiik. Ajáilatkérő kiköti, hogy a teljesítés soĺán
keletkező, szetzői jogi védelem a|á eső alkotáson a Kedvezményezett (ajánlatkérő) teľĹileti kot|átozás
nélkĹili, határozatfan idejű, |<lzátőIagos és harmadik személynek źtadhatő fe|hasznáIási jogot szetez'
továbbá jogot szetez az a|kotás (terv) átdolgozásárz ís.

22. Ajánlattevőnek a Magyat Keteskedelmi és Ipatkamata áItaI kiadott igazolássaI kell igazolĺria, hogy
a vát7a]koző kivitelezői tevékenységre jogosultak név1egyzéke a vá||a|koző kivitelezőĺe vonatkozőan
taftalmazza a válla|t tevékenységet, ezáItz| az építőípan kivitelezési tevékenységtőI sző|ő 191/2009.
(Ix. 15.) I(orm. ĺendelet 12. s (1) bekezdés a) pontja z|apján épitőipaĺ kivitelezési tevékenységet
váLla|hat.

23. Az ajánlattevőĺek az ajánLatzhoz tájékoztatő jelLegý kiviteli ütemteryet (otganlzácíős tervet) kell
csatolnia, majd et1átás etedményeképpen megkötött szetződés hatźiyba lépését követő 10 napon
beli.il aktua|izáIt utemtefvet kell benýtarua. A kiviteli ütemteĺvben figyelembe kell venni az
intézrnény működési tendjét, folyamatos napi üzemszeďl műkodését is' Á' fentieken túl a nyertes
aján7attevőĺek a szetződés hatályba |épését követő 5 munkanapon beliil otgaruzáciős teĺvet kell
benyújtania, amelyben figyelemmel vaÍL az lntézmény működési tendjére.

24' Ajánlark&ő tájékoztaga az ajánlattevőket, hogy helyszin bejfuást taľt, amelynek időpontja és

helvszíne:

Felhívás és dokumentáció kikiildésének nzpja:2076. .
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A.

1.

7.1

ÁrľĺrÁnios nÉsz

ÁrrłrÁNos TUDNľvĺror

Á Budapest Főváľos VIII. keĺiiletJőzsetvárosi onkormáĺyzat (továbbiakban Ajánlatkérő)
a ,,Budapest VIII. keľiilet Józsefuárosi Polgármested Hivatal hőszigetelése
(pađlás ftid ém),, t átgý kti ib u 79Ę si e [ ánź s b an e ý to łl kér Ę án lato kat.

Jelen Dokumentáció nem mindenben ismétli me1a;z Ajánlanéteh Felhívásban fog|z\takat,
a D okumen táciő az Ajźĺnlattéteh, Felhívás s al egyiitt kez elendő.

Lz ajánlattevő ajánlztának benyríjasával teljes egészében elfogadja a közbeszetzése|<tő|
szőIő 2075. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) e|őírásai szerint ezert
közbeszerzési e|járáshoz elkészített Ajánlattéteh Felhívás és a Dokumeĺtácíô (a
továbbiakban együtľ ajánlattéteh dokumentáció) összes feltételét ^z ajánLanéte|
|<lzátô|agosa|apjáuL'

Az építési beraházásnak teljesen meg kell felelĺrie zz a1ánLattételi dokumeĺtacíőban
megadott műszaki előításoknak.

Az ď1ádattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgá\a és betattsa zz ajánLattéteh
dokumentációban megadott összes utasítást, Íormai követelményt, kikötést és eIőfuást. Az
ajánlattevő kockázata és az ajánJat éĺvénytelenítését vonja maga utan:

. ha elmulasztja az előirt információk és dokumentumok benyúitását a kjtűzött
hatánđől<te,vagy

. ha o|yan ajánlatot nÉit be, amely fotmai vagy tafiallmi szempontból nem felel
meg az ajánlattéteh dokumentációban megađott minden kovetelménynek.

Az Aján7attevőnek kell viselĺrie minden, az AjánLatának elkészítésével és benýjtásával
kapcsolatban felmertilő költséget. Az Ajánlatk&ő semmilyen esetben sem tehető felelőssé
ezefl költségek felmertilésééĺt, függetleniil az ajánlattéteh e|jfuás lefo\yásätőI vagy
kimenetelétől.

Az Ajánlartevőnek az ajánlattételi dokumentációban közölt nfotmácíôkzt baa\mas
dokumentumként kell kezelĺriiik, amelyről harmadik félnek semmiféle tészletet ki nem
szo|gáItathatnak, kivéveha ezen harmadik féIkészít és npijt be Ąán|atot az AjánLattevő
számáta a szolg!|tatäsi fe|adat egy részéte vonatkozőan, valamint a Kbt. által sztikséges és
megengedett békéltetési és jogorvos|ai eljáńsokban vaLő fethasználásukat.

Sem a Dokumentációt, sem annak részeit,vagy másolataítnemlehet másľa felhasználĺi,
mjntaz abban leíľt építési feladatok cé|jän.

Az építési feladatok leírása
A beszenésre vonatkoző r'észIetes információkat a m(tszaki dokumentácíő, az átazatJan
költségvetés, a dokumentáciő és a szetzőđéstervezet tartaImazza.

Kiizös aiáĺiattéte|z

A Kbt. 115. s (4) bekezdése ďapján |ĺzárőIag azok a gazdaságs szeteplők tehetĺrek
aján7atot, akiket Aján|atkérő az ajár.iattételĺe felkért. Az aján7attételÍe felk&t gazdaság1
szeĺeplők közösen nem tehetnek zjánLatot. Az ajánlattételĺe felhívott gazdaság1' szetepLő
jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdaság1 szeĺeplővel, amelynek az ajádatkérő nem
kiildött ajfu iattétell felhívás t.

Közös zjánlattéteI esetén a Kbt. 73.s (1) bekezdésének e) pontja a|apján éľénytelen az
aiáriat - amennyiben a lllán5ĺpőt|álst követőeÍr sem . csatolták a közös aján7attevők

1,.2

1.3

2.

3.
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4.

B.

3.

5.1

altal cégszet6ę11 2,1Ąíft, közös ajárilanevőkte vonatkoző megállapodást, amely megfelel
valamennyi alábbí követelménynek:

7 . tafta\mazza a közös ajänlattev ők kozös fellépése fotmĄáĺak ismertetését;

2. tafialmazza az ajänlat a|afuása mődjánakismertetéséq

3' tatta|mazza a Kbt. 35. s (3) bekezdése szeĺinti jogosult képvisető megjelöIését azza\
hogy a képviselő korlátozás nélkiil jogosult valamennyi közös ajánLattevőí tagot
képviselni az Ąánlatkétővel szemben a jelen közbeszetzésí e\játásban, és az ahhoz
kapcsolódó esetleges további Kbt. szeľinti eljátásokban az ajánLatkérő áItaI az
ajánlattevő, illetve az aján)attevő źitalaz ajánJatkétő feLé megteendő, illetve megtehető
jognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben is kapcsolatot tartson zz ajáriarkérőve|;

4' tztta|mazza, hogy az ajánlattevők milyen aränyban fele}nek a kozbeszeruési eIjáńs
eĺedményeként megköte ndő szerződés végehait ásáétt,

5. tatta|mazza valamennyi közös ajánlattevő n5,ilatkozatat att'őI, hogy egyetemleges
felelősséget vállalnak a kózbeszetzési eljfuás eĺedményeként megkötendő szerződés
szetződésszeni teljesítéséhez szfüséges munkák megvalós ításáétt;

6' ^z ajánlat benyńjtasának napján érvényes és hatályos, és hatabya, teljesítése,
a|kaLmazhatősága vagy végľehajthatősága nem függ felfüggesztő @atá|yba léptető),
illetve bontó feltételtől.

HELYSZÍNI BEJÁRÁS, KoNzutTdcĺo: helyszíni beiátásn
dokument áciőban meghatáľo zotta|<nak megfelelően kedil s oľ.

IKozBEszERz É sI D o KUMENľÁcI o

A KoZBE szEP.zÉsI DoKUMENTÁCIo TARTALMA
Az Ajáĺnatkérési Dokumentaciő a következő tészekből á|1az a1án7aťtételi felhíváson tul:

Mtĺszahjdokumentácíő,ánzatlanköltségvetés

Útmutató az ajáliattev.őknek

Mellékletek Nyilatkozatrninták

SzetzőđésteÍvezet

Az ,\ján|attevő |ĺzfuőlagos kockázata, hogy gondosan megvŁsgáIják az AjánLatkétési
Dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely az ajádaĺ ídőszak alatt keĺi.ilt
kibocsátásĺa, va|amint, hogy megbtzhatő információkat szetezzenek be minden olyan
köfiiłmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolha\a az
Ajánlat természetét, mennyiségi je|7emzőit v^gy 

^z 
építési munka megvalósítá sát abban az

esetben, ha az Ajáĺ.iat elfogadást nyet.

KIEGÉSZÍľŐ ľÁ1ÉKoZTATÁS
A gazdaságs szeĺeplő, amely aján'Lzttéteke felkéľésĺe keriilt, az Ajánlattételi felhívás sa| és az
Ajánlatkétési Dokumentáciőval kapcsolatban k:eýszitő tájékoztatast kéĺhet az
ajáĺ.iark&őtő|, |ĺzátő|ag fuásbaĺ, az 'ťĺjánlatok bezdását (ajánLattéte|t hatáťłdő lejártát)
megetőzően.

5.2

6.

6.7



6.2

6.3

6.4.

c.

6.5.

A válaszok L,legészítő tajékoztatas fotmáĄábaĺ tegkésőbb az ajánlanételi határidő Iejfuta
előtt ésszerű időben megki.ildósľe keĺtilnek.

A kiegészítő tájékoztatast a gazdaság1 szeĺeplő 
^zorLos 

feltételek mellett kapják meg
fuásbaĺ, telefax vagy e-mail űgáĺ. A kiegészítő tájékoztatás kézbesítettnek minősiil, ha az
ajánlattevő akleýszítő Ąékoztatást e-mail útján olvastavagy telefax ritján megkapta.

'ťĺz ď1ánlattevő köteles zz ajánlataban ĺyilatkozni' hogy ajánLata elkészítése során a
kikiildött |ĺegészítő tajékoztatást figyelembe vette. Az ajá.ľilatk&ő áItaI kibocsátott
|ĺeýszítőtajékoztztásokazajáĺ.iattételidokumentácíőrészévévátnak.

hjáilatkérő kén a' gazdaságl' szereplőt, hogy a |<lzárőIag telefax úĘán megkiilđött,
kiegészítő tájékoztatas iĺánti kéľelmfüet egyidejlileg legyenek szívesek elektronikus
levélben is megktildeliaz aján7attételi felhívásban meghatátozott e-mail címĺe.

Az AJÁNI.AToK osSZEÁLLÍľÁsÁNĺ.r TARTALMI És ronľĺĺr
KovETELľĺÉxrBr

7. Az AJÁNI.AT BucszÍĺÉsB
Az AjánLattevő kotelessége, hogy áttanlináĺyozza az Ajádatkérési dokumentáció valamennyi
vt^sítását, az űr|apokat, az osszes feltételt és a műszaki előírásokat. Ámennýbeĺ az Ajánlattevő
ĺeĺĺa adja me9 az Ajáilatk&ési dokumentácíőban két összes lnfotmäciőt, vagq ha a benyújtott
Ajánliat nem felel meg^z LjánLattéte|l Felhívás és az Ajánlatkéĺési dokumentáció feltételeinet az
minden vonatkozásábaĺ az Ajántattevőkockázata és az Ajánlat érvénytelenségét vonja magaután.

8. Az AJÁNLAT NIrELVE
Az Ajánlattevő altaI kidolgozött Ajáĺnat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és
minđen, az .Ljánlatkéĺő és az Aján|attevő között az Ąáĺůatk&éssel kapcsolatban folytatott
levelezés, ilIetve dokumentum nyelve a rnagyaÍ.

Foľdítás: idegen nyelvri iĺat, dokumentum benýjtása esetén az iđegen nyelvri dokumentummal
együtt annak magyaÍ nyďvű fotdttzsát is be kell nýjtan. A Kbt. 47. s (2) bekezdés alapján
ajánLatk&ő a ÍIem ĺĺ;.agyaÍ nyelven benyújtott dokumentumok tekintetében a dokumentum
ajánLattevő általi felelős fordttását is elfogadja. A foĺđítás tarta|mának helyességéét az Ąádattevő
felelős.

9. rc,ÖĺE,ĺE;ző TARTALOMJEGYZÉK és az aiárúat ľészeként benffitanđó
igaz olás ok, ny i|atkozato k i egyz éke

Á Kbt. 57. s (1) bekezdés szerjnt igazolrás és nyilatkozaanntő.Jľ^jegyzéke:

\rl\.ir 
Id\'

oldalszám
Tatalomjegyzék
([elen pont szednt' o|da|szämokkal elláwa)
Felolvasólap (7. sz. nyilatkozatrninta) _ a Kbt' óó' $ (2) bekezdése alapján

Ljáĺnatiĺ,it7atkozatQ.sz.n,1iatkozatrnlnta)

Igazolások, nyi|atkozatok, dokumentumok

Ajźnlattéte|l felhívás és aján7attételi dokumentŁciő A. (áItaIános rész) 3. pont
Közös aiáriattéte| esetén a közös alán]attevők ielen közbeszetzési e|iátásta
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tekintettel a|áirt hatáIvos mesállao odása.
Aiánlattevő igazo|ásai és nyilatkozatai a kizáľó okok tekintetében

AjánJattev ő s1iatkozata Q / A - 3 / D . nyilatkozatľninta)
Az zjánlattevő ftözös ajánlattétel esetén minden zjáĺIattevő kiilön-hilön)
mJllatkozzta, hogy nem tąrtozik a fe|hivásbaĺ eIőirtklzfuő okokhata|ya a|á
Az ajánJattevő ĺyiJatkozata továbbá', hogy nem vesz igénybe a |ś1zátő okok
hatáIya aIá tattoző aMál]a|kozőt és alkalmasság ĺgazoLásábaĺ tészÚevő
szetvezetet.
Az aján7arhoz csatolĺri kell aján|attevő ftözös ajánlattétel esetén közös
aján7attevőknek ktiłön-kĹilön) a Kbt. 66. s (4) bek. alapjáĺ tett nyilatkozatát anőI,
hogy a kis- és középvállalkozásoktőI, fejlődésük támogatasátő| sző|ő 2004. évi
)ooilV. törvény s z ednt fllikÍo -' kis - vagy középv á|Ia|ko zásnak minő siil- e.
(4. sz. nyilatk ozatĺninta\
Nyilatkozatrninták felelős fotdításĺól (5. sz. nyilatkozatrninta)

Az ajánlattevő nl1l7atkozŻtľ az ajánlattéteh' felhívás 47.1,4' pontja szerint az az\eĺ
titok tekintetében (6. sz. ĺvilatkozatnina)
Nyilatkozat a kiegészítő tajékoztatasokól (7. sz. nyiJatkozatrninta)

Aiánlattételi felhívás 41.12. pont
Az Ajánlattevőnek,az alkalmasság igazolásá.ŕ,antésztvevő szervezetnek az a|źtbbi
cégokmányokat kell az ajánlatÁhoz csatolni:
-a cégkivonat szennt kötelezettségvá|lz|asn jogosult és zz ajánlatot, 

.ileđre 
az

apnlatbaĺ talalhato ĺyilatkozatokat alalĺo személyek alákasĺ címpéIdányánakvagy
a|áĺrás mntáĄának egyszeďl másolata (2006' évi V. törvény 9. s (1) bekezdésének
megfelelően) VÁGY
- az ď1ánlatot a\afuő, de a cégkivonatban nem szeÍeplő kotelezettségváltalóft)
esetében a cégegyzéste jogosult személytő| szátmaző, az Ąánlat aIáfuásáta
vonatkoző (a meghatalmaző és a meghata|mazott a|áíńsát ís tafialmazó) fuásos
meqhatalm azás ercdei p éIdáĺv z.
Aián|attételi felhívás 4t.7. pont
Anzott költséwetés
Kozb eszetzési dokume ntáciő 41 .22' p ont

Ajánlattevőnek a Magyat Kereskedelmi és Ipaĺkamara áItaI kiadott ĘazoLassal
kell igazolnia, hogy a vá||alkoző kivitelezői tevékenységte jogosultak névjegyzéke
a vá|7a|koző kivitelezőre voĺatkozőaÍI tafialÍna;zza a vállaLt tevékenységet, ezalrtal
az épitőípan kivitelezési tevékenységtő| sző|ő 191/2009. (IX. 15.) I(otm. tendelet
12. s (1) bekezdés a) poĺga alapjáĺ építőípaikivitelezési tevékenységetváI]alhat.

Kőzbeszerzési dokume ĺtácíő 47'23. pont

Az ajánLattevőnek ^z ajánlatahoz tájékoztatő jellegu kiviteli ütemtervet
(oryaruzáciős tervet) kell csatolĺria, majd' e|járás eĺedményeképpen megkötött
szetződés hatáIyba lépését követő 10 napon beliil aktualizált ütemtervet kell
benýjtania. .,Ą' kiviteli ütemtervben figyelembe kell venni az intézméĺy műkodési
ĺendiét, folyamatos napi üzemszeľű mfüöđését is. A fentieken túl a nyeftes
ajáriattevőnek a szetződés hatĺíIyba lépését követő 5 munkanapon beliiü
organtzácíőS tervet kell benyij tania.
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10. ĺ.1ÁNrłľl Án
7. Az AjádanÁtat foĺintban kell megadni, áfa nélktiĺ.

2. Az ánjáĺ.iat készítésekor az ajfuiattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a
vonatkozó jogszabalyokat, valamint zz .nÍ|áció 

mértékét a szeĺzőđés telies ídőtartamáta
vonatkozóan.

tt. roľľvÁrľozLTu(ALTERNATÍĐł1Áľrłr
Többváltozatu zjánlat nem adható.

t2. Az AJÁNLAT FoRMÁJA És ĺrłÍnÁse'
12.1. 'Ą nyilatkozatĺrinták minden pontját ki kell tölteni, sziikség esetén pótlapokat is lehet

mellékelĺri. Ha egy foľmanyomtaĺĺány nem vonatkozik az Ajánlattevőte, a|<kot az
Ajánlattéte|l dokumentáció kötelező tattaLomjegyzékébeĺ az oLdalszám helyen az alabbi
szöveget ké{ük feltiintetni: ,,Nem vonatkozik (ránk)''. Á nyilatkozattĺrinta alźttőja felelős
azétt,hogy az összes át]itás z valóságnak megfelel.

12.2. Az Aján7attevőnek 1 db papír a|apú, péIdányban és 1 db, a papfu alapú pétdáĺĺyaI
mindenben megegyező elektronikus másolati péIdányban CD-n vagy más ađathotđozőn
kell bený ta na aján7atat'

Az ajánlatkéń tájékoztaýa az ajánlattevőt, hogy z papfu alapú és az elekÚonikus úton
benyújtott pélđány közötti ellentmondás esetén apaplr aLapí:,pé|dányt tekinti tányadőnak.

73. Az AJÁNLAToK LEzÁRÁsA ÉS JELoLÉSE
1'3.7 A nem elektĺonikusan benyújtott '{jánlatokat zátt, sériilésmentes és sédilésmentesen

megbonthatatlan csomagolásban kell benyíjtani.

Az Ajárť.at jől' Iezátt csomagolásät az ajánlattéte|l' felhívásban meghatatozottaknak
megfelelően kell benyújtani.

A csomagoláson fel kell tĹintetni az Ąánlzttevő nevét és a k<izbeszetzés tfugyát.

13.2. Ha a csomago|ást nem jelölik meg a feni előfuátsnak megfelelően, zz Ajánlatkétő nem
váLIaI feLe|ősséget a benýjtott AjánLat elkeveĺedéséért és idó előtti felbontásáét. Az ilyen
okból idő előtt felbontott Aiánlatot érvénytelenné minősítik.

14. Az AJÁNLAToK BEADÁSI I{ATÁRIDEJE És HBrye
Az AjánJatáwételétírásos nyugta Ęazolja, melyet az Aján7arkérő általkinevezett szeméIy 

,lr 
a|á.

Az ajánLztok beadási hatáĺdeje a fe|hivásban keľi.il meghatátozásrz.

D. Az AJÁNLAToK FELBoNTÁSA

15. Az AJÁNI.AToK FELBoNTÁSA Az AJÁNLATrcno Árrer
1'5.7 Az Ajánlatkérő az Ajáĺl7atokat az ajánlattétetl hatäĺiđő |ejátźnak íđőponĘában bontja fel

az Ajádattételi felhívásban megadott időpontbaÍa, 
^z 

ott megadott címen.

Az ajáriatokbontasánál a Kbt. ó8. s (3) bekezdésében meghatatozott személyek vehetnek
tészt.

\.r
\rr \
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75.2 Az Ajáĺnatkérő a bontás a|ka|mával a Kbt. 68.s (1) - (a) és (6) bekezdései szerint jár eL.

Nyilvánosságn hozza az Ajánlattevő nevét, címét (székhĄét, lakóhelyét), vaLamint a
Íőbb, számszetűsíthetó adatokaą amelyek az éĺtéke|ési szempont a|apján éĺtékelésĺe
keľĹilnek.

16. Az AJÁNI.AToK vlsszAvoNÁsA
76.7. Az Ajánlattevő az ajánlzttéteh hatáiđő |ejfutáig módosíthatia Aján|ztát. Módosított

Ajánlat benýjtásakor a 73. pontban közölt feliĺatot ki kell egészíteti ,,Módosított
'ťĺjánlat,, fe|tatta|.

n. Az AJÁNLAToK ÉRTÉKELÉSE

Éttékelési szempont Á, Kbt. 7ó. s (2) bekezdés c) pontja a?apján a legjobb ár-éték aĺány
értékelési sfempontot alkaLmazzz zz z|abbiak szeĺint:

Az éttéke|ési pontszám alsó és fe\sőhatan: 1-10 pont.

7. bíÍáLIaÚ' szempont: Az aiánlai át éĺtékelési Szempont esetében az ajánlatevőnek forintban
kell megadnia a szetződés teljesítésétevonatkoző ajánlai áúłt.

Ezen éĺtékelési szempont esetében a megajátiálsokat Ąánlatkér'ő a Kőzbeszerzési Hatőság 2072.
évi 61. számában megielent útnutató III.A1. ba) pont szerint aLakíga pontszámokká. Ebben az
esetben a legalacsonyabb érték legkedvezőbb (ezen ajánlat kapja a maximális pontszámot (10
pont), a tobbi aján|at tarta|mi eleméĺe peđig a legkedvezőbb taĺtalmi elemhez viszoĺýwa
foľdítottan atányosan számo|ja|<l a pontszámokat az a|źbbí képlet szeĺint:

A ąĺ"tt/Ä ui",gált 
* (10-1) + 1.

Á fentiek szednti poĺtszímot zz ajánLatkétő megszorozzl' a sulyszámmal, és azt kettő
tizedes j egyre kerekíti.

A 2. bírá|zĺ szempont a jőtá|lás: Az Ajánlattevő min. 36 hőnap és max. 60 hőnap jőta|Iásra tehet
ajánLatot. A 36 lnőĺap jőtá||ást el nem érő vái|a|ást tatta\maző ajánLatok érvénytelenek. Á. ó0 hőnap
feletti jőtátLásvátla|źtst tartalmaző ajánlat nem éľvénytelen, azonb zĺ azokat ajár.Jatkétő egyöntetűen
60 hónapként &tékeli. A jőtá|Iäs mértékét hónapokban , egész számokban kell megadni.

Á, legmagasabb méľtékű jőtáilást tafia\maző ajánlatkapja a maximális 10 pontot, a többi ajáĺiat
pontszáma ehhez viszoĺýwa egyenes arányosítas módszerévet kap pontszámot az aLáĺbbnk
szenĺt:

A a^ea,/A regtobb 
* (10-1) + 1.

A fentiek szednđ pontszámot az aján1atkétő megszoÍozza a sulyszámmal, és azt kettő
tizedesj egyre ketekíti.

.:

4r'rfu

Ertékelési sfempont Sulyszám
Aiánlatjfu (ĺettő HUF) 50

Jőtźilási ídőtartam (36-60 hónap kozőtt,
hónapokban)

25

Késedelmi kötbét napi méĺtéke (min. 0,5
oÁf nap'max.:2o/o)

25



A 3. blrálaa szemponť Késedelmi kötbét napi météke: Aiánlattevő min. 0,5 o/o / n^p és max. 2
o/o / ĺap késedelmi kötbéľĺe tehet aján7atot. Á 0,5 o/o napi kötbért el nem érő vá|laLáĺsi tatta\maző
ajánlatok érvénytelenek. A 2 o/o feLetĺkotbéwá,,|]alátsttattalmaző ajánlatnem éĺvénytelen, azonban
azokat ajánlarkéń egyöntetűen 2 o/o-ként éĺtékeli. '{ késedelmi kotbér mértékét legfeljebb két
tizedesjegyig kell és lehet megadni.

'Ą legmagasabb métékű kötbórváila|ast tafia|maző ajánlatkapja a ĺnaxirnális 10 pontot, a többi
ąánlat pontszáma ehhez viszonftva egyenes atányosítas módszetével kap pontszámot a
következők szerint:

A "i,",a,/A lęiobb * (10-1) + 1.

A fentiek szerinti pontszámot az Ąánlatkérő megszoÍozza a. sulyszámmal, és azt kettő
tŁedesj egyĺe kerekíti.

Az eIjátás nyeÍtese az, aki az éttékeIési szempont a|apján a legjobb fu-&ték aráĺý érvényes
aján7atot tette (egtöbb pontszámot szeĺeztQ.

18. AszBF.zőoÉsuEcxorÉsE
Az ajádatk&,ő a szerzőđést a Kbt. 131. s (ó) bekezdése alapján az aján7attételi kötottség időpontia
alatt köteles megkötni az fuásbe|l összegezésben megjelölt nyeÍtes ajánLattevőveI'

Ajánlatkétő a Kbt. 131. s (9) bekezdése alapjáĺ csak akkoĺ mentesiil akozbeszetzési szetződés
megkotésének kötelezettsége aLő|,va|amint a nyeftes ajánLzttevő a Kbt. 131. s (5) bekezdésében
meghatátozott iđőtattam a|att akkoĺ mentesíil szeĺződéskötési kötelezettsége aIőI (szabaďi az
ajánLati kötöttségétőI), ha az ajánlatok e|bítáIásárőI szőIő írásbeli osszegezés megkiildését
követően beállott, ellenőĺzési köĺén kíviil eső és á|ta|a előte nem hthatő köĺtilménv miatt. a
szetződéstő| valő e|Ą||Ąsnak vagy felmondásnak lenne helye.

t9. KAPCSoLATTARTÁS
Az ď1ánlaĺj nyilatkozatban kapcsolattaftőként feltiintetett személlyel közöltek az ajánlattevők,
illetőIeg közös aján'lattéteI esetén a Kbt. 35. s (3) bekezdése a|apján az aján7ai nyl7atkozatbaĺ
megjelölt jogosult képviselő táĄékoztatasa 1oghatáIyos közlésnek minősiilĺrek. Az eljárás bármĄ
szakaszában a kapcsolaťtattőĺáI megjelölt faxszámta ktildött bármilyen üzenet, dokumentum a
siketes elktildés y652aigazo|ásánakpĺ17anataban az ajánLattevő, illetőleg közös aján|attéte| esetén a
męjelolt jogosult képviselő részéte joghatáIyosan kézbesítettnek tekintendő.

Á kapcsolattattó személyében, illetőleg zdatzíbaĺl bekövetkező váItozást íĺásbaĺ kell az
AjánLatkétőnek bejelenteni. Az ajánlarkérő a |<lzátőIag a ĺy't1atkozat etedeti péIdáĺyának
kézhezvételét követően koteles a kapcsolattaftí személyében, illetőIeg adataĺbaĺ bekövetkező
v áItozást figyelemb e venni.

Az ajfulatkérő ńszéte zz egész e\fuás folryzmán megki'ildésľe kerĹilő valamennyi dokumentumot
|<lzárőIag postai úton vagy személyesen kell eliuttatni, kivéve, ha az aján|attételi felhívás vzgy 

^kozbeszerzési dokumentácíő eltéľően ĺendelkezik és a fax vagy e-mail űýátn való megkiiłdést is
elfogadja. Az eIjfuás bátmely szakaszában az ajáĺ:iatkétő tészéte ktildött bármilyen izenet,
dokumentum csak akkoľ tekinthető az ajánLatkérő részéĺe joghatáIyosan kézbesítettnek, ha postai
titon megkiildött vagy személyesen átzdott dokumentumok eredeđ péIdányát az ajáĺIark&ő
kézhezk-pj"'
Az eljfuás bármely szakaszában az ajánlatk&,ő részére az etőtrt módon megkiiłdött bármilyen
üzenet, dokumentum tatalmát az ajánlatk&ő csak akkoĺ veszi figyelembe, ha a dokumentum:

- az aján7attevő kapcs o|attattőjának; vagy

\,.i tsý
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- rz a;ján]^ttevő cégjegyzéste jogosulqának,illetőlę jogosultjainak; vagy

- közös ajánlattéte| esetén a jogosult képviselőnek képviselőiének; vagy

- zz előbbi három bekezdésben említettek bátmelyike áItaI cégszerrien meghatatmazott
személy a|áiĺásápaI keĺtiłnek megkiildésĺ e az ajánlatkétő részéte.

20. Az ajánlatkérő ezűton adja meg a Kbt. 73. s (5) bekezdés szednti szerĺezetek nevét és
eléthetőségét:

.t{,tlami Népegészségtigyi és Tisztioľvosi Szolgálat (ÁNT Sz)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Fkőiánu.2-6.
Levelezési cím 7437 Budapest, Pf. 839.
TeI.: +36-1-476-1700
Fax: t36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu

Munkavállalók védelme tekintetében az 55/20t4. (xII.31.) NGM Íendeletéľtelmében a
Íogla|koztatás politilĺáéĺt felelős miniszteľ álta|'vezetett minisztéľium

Magyat B ány ászati és Földtani Hivatal
SzékhĄ: 1 145 Budapest, Columbw u.17 _23.

Tel.: +36-1-473-0503
Fax: ł36-7-332-8155
Honlap: www.mbfh.hu
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Aiánlattevő neve:
Ai ánlattevő széktrelve :
Nyilvántaľtó céebíÍóság Íreve:
Ai ánlattevő céďesTzéks z ámaz
Belfiildi ađő,számraz
Pénz foĺsa|mi ie|zősz áĺn2,
Képviselő neve:

1 . sz.NYIIÁTKo ZÁ.TMINTÁ

FELoLVASóLAP

Aiánlattevő adatail:

Alr'líĺott ...., mint a..... ....'.. (Áiánlattevő
megnevezése) (Ajáriattevő székhelye),
(Ajánlattevőt nyůvántaĺtő cégblrőság neve), (Ajánlattevő
cégegyzékszáma) nevében kötelezettségvá||a|ásra jogosult (tisztség megjelölése)
nyilatkozom, hogy a Budapest Főváĺos VIII. keĺtilet Jőzsefvátosi tnkormányzat, mint
Ajánlatkétő á|tz| ,,Buđapest VIII. keľĺiĺet Józsefuáľosi Polgáľmesteri Hivatal hőszigetelése
(padlásÍiidém)''táryýkozbeszetzésí eljfuás tekintetében az a|átbbi ajänlatot tesszük:

!ĺz aiín|at számszeľűsíthető adataiz

''.:'.'i.':'''

fiiTff,T*ľffi''"*'':"ľ
Keltezés (hetység év, hónap, nap)

(Cégszerű a|áiĺás a kötelezettségvá|7ahsn
j ogosult/ jogosultak, vagy a|áítás a

meghatalmazott/meghatalmazottakńszérő|)

l Közös aiáĺ|attéte| esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táb\źaat szabadon bóvíthetó.
2 Azt a pénzfoĺgalmi jelzőszämot kell feltüntetni, melyet az ajáĺ|attevő az el1áńssal kapcsolatosan haszĺalĺi kíván. Amennyiben a
megkotendő szerződésben ettől eltéĺó bankszáĺĺilát kjván az Ąáĺlanevő felttintetni, úgy ezt kérjük külön is feltűntetni.
: Irhetőség szerint soĺonként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Áz Ąänlattevő felelőssége olyan kapcsolattaĺtási
megadni, amelyen fogdni adjaaz ď1ánlatkéń által megküldött infoĺmációkat.
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2.

3.

4.

5.

2. SZ. I\MLATKOZÁTMINT,Ą

Aiáĺúatt nyilatkozat

,,Buđapest VIII. keľiiĺetJőzseÍvátosi Polgátmesteľi Hivatal hőszigetelése (padlásÍiidém)''

Alulírott mint a (AjánLattevő
megnevezese) (Ajánlattevő székhelye),
(Ajáĺl7attevőt nyl7vántartő cégbírőság neve), (Aján|attevő
cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvá|la|ásn iogosult (tisztség megjelölése) a
Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Jőzsefvátosi tnkormányzat, mint Ajánlatk&ő áItzi| ,,Budapest
YIII. keľĺilet Józsefuátosi Po|gármesteri Hivatal hőszigetelése (padlásÍiidém),' tá,gyí,
közb eszetzési eljárás tekintetében

^z 
a,tábbi nvila tkozatot tessziik:

1,. A Kbt. 66. s (1) és (2) bekezdése a|apján nyilatkozunk, hogy megvizsgáltuk és fenntattáS vagy
kotlátozás nélktil elfogađjuk a fent hivatkozott közbeszerzési e|járás közbeszeĺzési
dokumentá cíőjának feltételeit.

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tetti'ink ajánlatunkbaĺ, arni ellentétben v^17 
^zajánlattéteh dokumentációval vagy azokbármely feltételével, akkot az ajáĺiaĺ.rlk érvénytelen.

EltekintĹink saját szeĺzőđéses feltételeink atLglmazásátőL, és elfogadjuk 
^z aján,Lattéteh

dokumentációb an Iév ő sz erz ődés t a s z erz ő dés kö tés alapjául.

Nyilatkozunk, hogy akétt ellenszolgáltatást az 7. számu nyilatkozatĺninta tarta|mazza.

Az ajánlat benýtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyeÍtes zjánlattevőnek nyilvánítanak
bennünket, akkot z szerződést megkötjtik és a szetződést teljesítjük az Ąánlattéte|l'
dokumentációb an, az aján7atunkb an Ie fekte tettek s z erint'

Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közös ajádatot tevők személye nem
váItozhat sem a kozbeszenési e|játás, seĺr zz anrlak alapján megkötott szetződés teljesítése
sotán. Á.nnak is nrdatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a
kozbeszerzésí eljárás, mlnd, az annak eĺedményeként megkötött szerzőđés teljesítése soĺán.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyefies aján7attevők szetződést köttink, kötelesek
vagyrnk zzokat a szzkértőket a szerződés teljesítése sotán ĺendelkezésĺe bocsátani, akiket ielen
ajánlatunkban megÍIeveztiink, tekintettel atta, hogy ez a kotelezettségi'ink szeződéskötési
feltételĺrek minősi.il.

A I(bt. 66. s (6) bekezdés a) ponga aLapjáĺ nyilatkozunk, hogy a szetződés teljesítéséhez a
következó alv ál]a|kozőkat vesszfü igénybe:

Nyilatkozom, hogy a Kbt. 138. $ (1) és (5) bekezdésével kapcsolatban tudomásom vzn ztőI,
hogy az alvál7a|kozőí teljesítés összesített atáĺya nem haladhaýa meg az a1ánLattevő saját

7.

8.

}i'i {í)



9.

teljesítésének ańĺyát és hogy a teljesítésben tésztyęy$ 2,|yĄ1lllkozó nem vehet iýnybe szját
teljesítésének 50o/o-át meghaladó mértékben további közteműkódót.

A Kbt. 6ó. s (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozunk, hogy a9. poĺtban męjelölt tészek
tekintetében az igéĺybe venni kivánt és az ajánLat benýtásakor ismert aLvá|]a|kozők a
következők:

10. Nyilatkozunk a Kbt. 65. s (7) bekezđése a|apján, hogy az előíľt alkalmassági
követelményeknek a ktivetkező szeľvezet(ek) vagy személ}ĺek kapacitásáta
támaszkođva felelek meg:

Kapacitást rendelkezéste
bocsátó szefiłezet / személy
megnevezése' széĺ.rlreýe

(lakóhelye)

!ĺzon alkalmas s ági feltétel megielölése, amelynek
igazolásálbanazaián|attevőezenszenŕezeteĺőforĺásaita

támaszkodik, a felhívás vonatkozó pontiának
megielölésével

11. Nyilatkozunk, hogy az zjánLatun|<hoz az ajánlat ben1ijtását követő 30 napĘkötve vagyunk.

72, Ezűtoĺ nyilatkozunk, hogy árJźt}ratő szefvezetnek minőstiLlünk a 2077' éYi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja alapjáĺ. Nyilatkozunk továbbá, hogy nyertességünk esetén köteles vagyok
bejelenteni, amennyibenmát nem minősĺllök ádáthatő szewezetĺrek a szerzőđéshatäIya aIatt.

13. Nplatkozom, hogy a szerződéskötés időpontjára _ építési-szeĺelési fetelősségbŁtosítást fogok
kotni vagy a meglévő felelősségbŁtosítását kiterjeszteni, amelynek éĺtéke eIéĺi az 5 MFt/év és 2
M Ft/kátesemény értékeq továbbä nyertességem esetén köteles vagyok a felelősségbatositast a
teljesítési ľratáĺidő lejfutát, illetve a tényleges teljesítést követő 15 napĘ fenntaĺtani. a megkötött
vagy kiterjesztett felelősségbiztosítás másolati péIdányát a Megtendelőnek szerződés hatáiyba
lépésének ĺapján átadom.

74. E;zűton nyilatkozom, hogy a felhívásban meghatarouott teliesítési és jôtáiIásí bŁtosítékot a
felhívásban és a szeruőđésben meýatatozott időpontban ľendelkezésĺe bocsátom.

75. Ezítoĺ nyilatkozom, hogy a felhívásban meghztározott alkalmassági követelményeknek
megfelelek és a Kbt. 69. s (4) bekezdésének alka]mazása esetén, az ajánlarkérő felhivására az
alkalmassági követelmények ígazo|ásra a dokumentaciő szeńrlti nyilatkozatokzt és igazolasokat
benyúitom.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(Cégszerű'aláításakotelezettségvátla|ásra
j ogosult/j ogosultak, vagy aláítás a

meghatalm azott f meghatalma zottak ńsz&ő|)

',
-'ll
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megiegyzés: I(özös ajánJattétel esetén valamennyi ajánLattevő koteles ezt a n'ĺJiatkozatotmegtenni'

\ĺ
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3/ A. SZ. NYILATKOZATMINTA

Nyilatkozat a I(bt. 62. s (1) a-i)' l.p) és 62. $ (2) pontia szednti kizőtő okokĺóla

'Ąlulírott ''..., mint Ż.... (Ajánlattevő
megnevezése) (Ljáĺn|attevő székhĄe),
(Ajánlattevőt nyllvántartő cégbtőság neve), ('Ą.jánlattevő
cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségväLIa|asta jogosult (tisztség megjelölése) a
Budapest Főváros VIII. keĺi.ilet Jőzsefvárosi Önkoľmányzat, mint Ajánlatkérő áItaI ,,Buďapest
YIil. kerii{et Józsefuárosi Polgátmested Hivatal hőszigetelése (padlásfiidé.)'' tátgyű
kozbeszerzésí e|járás tekintetében a követke ző n,Jilatkozatot teszem:

Nem állĺnak fenn velĹink szemben a közbeszeĺzésekől szőIő 2075. évi CXLII. törvény 62. s (1)-(2)
bekezdéséb en meghatatozott következő kizáró okok:

62.S
(1) Az etjfuásban nem lehet Ąáĺůattevő, tészvéteke jeIeĺtkező, a|válJalkoző, és nem vehet ľészt
alkalmasság ĘazoLásában olyan gazđaság1 szeteplő, a|i
a) az alabbi brincselekmények valamelyikét elkövette, és a brincselekmény elkövetése az elmúlt öt
évben jogetős bitőság ítéletben megilLapítast nyeÍt' amíg a biintetett előélethez ffizőđő há:ľárryok
alól nem mentesii.lt:
aa) a Biintető Törvénykönywől sző|ő 7978. évi rV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi tV. torvény),
illetve a Biintető Torvénykonyvtől szőIő 201'2. évi C. toĺvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti
b(lnszet-ĺezetben résméte\ideétwe a brincselekmény bűnszervezetben toĺténő elkövetését is;
ab) 

^z 
1978' évi IV' törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárIása,

vesztegetés nemzetkozi kapcsolatokban, befolyás vásárIasa nemzetközi
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. )OCWI. fejezetében meghatarozott
koĺĺupciós bűncselekmények, vďamint a Btk. szednti
hűtlen kezelés vagy haĺyag kezelés;
ac) az 1978, évĹ fV. törvény szerinti költségvetési csalás, euĺópai közösségek péĺzugyĺ &dekeinek
megséttése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 7978. évi IV' törvény, illetve a Btk. szerinđ teffoÍ cselekmény,valamintehlhez kapcsolódó
felbujtás, bűnsegely vagy kísérlet;
ae) az 1978. évl[V. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk' szeľinti tertorizmus
frnanszíĺozása;
af az 1978. éw fV. törvény, illetve a Btk. szednti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti
kényszermunka;
a$ az 1978. éw IV. törvény, illetve a Btk' szerinti veÍsenyt kor|átoző megállapodás közbeszeľzési és
konces s zió s e|járásb an;
ah) a gazdaság1 szeĺeplő személyes joga szenĺi, az a)-g) pontokban felsoĺoltakhoz hasonló
bűncselekmény;
b).gy évnél tégebben |ejárt ađő ' vámfrzetési vagy tátsadalombŁtosításí jániékflzetésí
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha taftozását és az esetleges kamatot és
bírságot az aján7at vagy tészvételi jelentkezés benýjtasának időponýáĘ megfizette vagy ezek
megÍlz etés éte hz|asztást kap o tt;
.) végelszámolás a|att á|], vonatkozásában csődeljfuás elĺendeléséĺőI szőIő bírőság1 végzést
kőzzétettet az el7ene indított felszámo|ásĺ e|járást jogetősen elĺenđelték, vagy ha a gazdaság|'
szeteplő személyes joga szeĺnti hasonló e\jáńs van folyamatban, vagy a|<t személyes joga szeĺnt
hasonló helyzetben van;
d)tevékenységét felftiggesztette vagy akinek tevékenységét felfiiggesztették'

//'

a Az aján|attevő, közłis aiánlattétel esetén a ktiziis aiánlattevők kĺilön-kiiltin teszik meg a nýlatkozatot!
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e) gazdaság5, illetve szakmaí tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkóvetése az eImíit
három éven beliil jogetős btőság1ítéletben megáLlzpítást nyert;
f)tevékenységét a jogi személlyel szemben aka|mazható btirrtetőjogi intézkedésekĺőI szőIő 2OO1. éví
CIV. törvény 5.s Q)bekezdés b) pontja a|apjáĺv^gy az ađott közbeszetzési eljátásbaĺ releváns
móđon c) vagy g) pontja alapjáĺ abfuőságjogetős ítéletében kot|átozta, az e|ĺItás ideje alatt, vagy ha
az aján7attevő tevékenységét más bfuóság hasonló okból és módon jogeĺősen korLátozta;
g) közbeszenési e|jfuásokbaĺ vĺIő tészvéteItőI a 165.$ (2) bekezdés f) pontja a|apján jogeĺősen
eltiltásľa kertiLlt, a Közbeszerzésl, DöntőbŁottság vagy - z Közbeszeĺzési DöntőbŁottság
határczatanak feliilvizsgá|ata esetén - a bfuósäg ältal jogetcisen megállapitottidötattam végéig;
h)koĺábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszeĺzési e|játásban hamis adztot szolgáItatott va'gy
hamis nyl|atkozatot tett, ezért az e|jáĺrásbőI klzátták, és a |<lzfuás tekintetében jogorvoslatĺa nem
kertilt soÍ az érintett közbeszetzési eIjárás Lezánilásátől számitott hátom évig;
í) az adott e|jáńsbaĺ előírt adatszolgáItatasi kötelezettség teljesítése sotán a valóságnak nem
megfelelő adatot szo|gaLtat (" továbbiakban: hamis zdat), illetve hamis adztot taftaImaző
nyilatkozatot tesz, Y^gy a közbeszetzési eljárásban előzetes igazolasként ben;rujtott n1n7atkozata
ellenéľe nem tud eleget tenti az alkalmasságot, a |<iz,atő okokat vagy a 82. s (5) bekezdése szednti
kĺitédumokat éĺJntő ĘzzoIasi kotelezettségének (a továbbiakban egyiitt: hamis nyilatkozat),
amennyiben
ia) a hamis adatv^gy ĺyiatkozat éĺdemben befolyásolia az ajánlatkérőnek zkizátásta, az aka\masság
fenná|Lására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségéte vagy 

^z 
ajáriatok étékelésére

vonztkoző döntését, és
ib) a gazdaság1 szercplő szándékosan szolgahtatott hamis adztot vägy tett hamis nlJl7atkozatot,vagy 

^zađotthelyzetben áIta|ábzn eIvátható gondosság mellett egy&telműen fel kellett vo|ĺra ismemie, hogy
az áIta|a szoIý|tztott adat a valősá'gnak, illetve ĺl1iatkozzta a tendelkezésére á1lő igazoIások
tafiaLmáĺak nem felel meg;
j) esetében az ajfullatkéń bizonýtani tudja, hogy az adott e\áńsban megkísételte logatanul
befolyásolni az ajánlatkérő dontéshozatah folyamatát, vagy olyaĺ bjzaLmas infoľmációt kíséĺelt
megszerezni, amelry jogta|an előnyt biztosítana számán a kozbeszeĺzésí el.1átálsban, vagy koĺábbi
kozbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljátásbő| ebbőI az okból |<szátták, és a |<lzárás
tekintetében jogorvoslatľa nem keriilt soÍ az érintett kozbeszerzési eljárás |ezáru|ásátő| számitott
hfuoĺn évig;
I) harmađik oĺszágbeli áll'ampolgár Magyarországon engedéIyhez kötött fog|alkoztaľása esetén a
munkaügyi hatőságá|tal z munkaügyi e|leĺőtzéstőI szőIő 1996' év:Do.V. törvény 7/'Ą. s-
a a|apjáĺ két évnél nem ľégebben jogeĺőre emelkedett kőzigazgatási vagy annak feIv|wsgá\ata esetén
bítőságs hatatozatban megállapított és a központi koltségvetésbe töľténő befizetésre kótelezéssel
v^gy 

^z 
idegenĺendészet. hatőság áitaI a harmadik otszágbeh á|Lampo|gárok beutazásáról és

tatőzkodásátőI szőIő törvény szerinti köztendvédelmi bírsággal sújtott jogszabźiyséĺtést kóvetett el;
m) esetében a 25. $ szeľinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszetzésí e|járás előkészítésében
valő e|őzetes bevonásból etedő veÍSenytoÍzulást a gazdaság1' szeĺeplő |<lzárásán kíviil nem lehet más
módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. $ a, Y^gy 

^z 
EUMSZ 101. cikke szerinti háĺom évnél nem ĺégebben meghozott -

jogeĺős és végĺehajtható veĺsenyfelügyeleti hatztozatbafl Yagy a veĺsenyfelügyeleti hatatozatbfuőság'
feltilvŁsgálata esetén a bfuőság jogerős és végtehaithatő hatátozatábaĺ megállapított és bírsággal
sújtott jogszabáIysértést kóvetett el; v^gy ha ^z aján7attevő ilyen jogszabáIysértését más
vetsenyhatóság vagy bfuőság - ľ;.átorn évnél nem ľégebben - jogerősen megállapította és egyúttal
bírságot szabott ki;
o) esetében az aýnlatkétő bŁonyítani tudja, hogy az adott kozbeszetzésí eljfuásbaĺ az aján7attevő z
Tpvt. 11. $ - a, vagy azEUMSZ 101. cikkébe iitköző jogsétést követett el, kivéve, ha a gazdaság1
szeľeplő az aján7at, tárgyalásos eIjárásbzn és veĺseny1rátbeszéđben végleges ajánlat benyýtását
ĺnegeIőzően a GazdaságJ' Veĺsenyhivata| számára a Tpvt. 11. $ -ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe
iitköző magataĺtást fe|táĄa és a Tpvt. 78/A. $ (2) bekezdésében foglalt, a bfuság melLőzésére
vonatkoző feltételek fenná||ását a Gazdaság1 VetsenyhivataI a Tpvt. 78/C. $ (2) bekezdése szerinti
végz és éb en megáIapította;\ĺ\,jl 
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p) a 135. s O _ (9) bekezdése szednti előleget flem 
^ 

szetzőđésnek megfelelőenhaszĺáIta fel, és ezt
három évnél nem tégebben meghozott, jogerős bíĺőságq, közĘazgatási (vagy annak fel.u\vzsgáiatz
esetén bírős^g]' hatarczat) megállapította

Q) A gazdasá'gĺ szeteplő akkoĺ sem lehet ď1ánIattevő, ĺészvételĺe jelentkező, alváLLa1koző, és nem
vehet ńszt z|ka|masság Ęazo|ásábaĺ, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vzgy felügyelőbizottságának tzga, cégvezetőie vagy gazdaság1 tátsaság
esetén annak egyedtili taglz,vag1 személyes joga szeint'hasonló Ęyvezető vagy feliigyelő szervének
fągia, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogköĺtel ĺenđelkező
személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pongáhan meghatarczott brincselekmény
miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátĺányok alól nem
mentesü.lt, vagy
b) az (1) bekezdés a) ponýźtban meghatáĺozott bűncselekmény mjatt a jogetős ítéletet az e|mtút öt
évben - v^gy ha ez rcvidebb az adott bűncselekmény kapcsán az e|itéIt bůntetett előéIethez Íűződő
hátńnyok alóli mentestiléséhez szfüséges időn bettil - o\yzĺ személlyel szemben hozták, akj a
bűncselekmény elkövetésekot z gazđaságs szereplő vezető tisztségviselője v^gy
felügyelőbizottságáĺak taga, cégvezetője vagy gazdaságs tatsaság esetén annak egyediiLli tĄg1a', vagy
személyes joga szennti hasonló igyvezető vagy felügye|ő szerĺének tagtra, illetve az előbbieknek
megfelelő đöntéshozatďi iogkörrel rendelkező személy volt.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(Cégszerű'a|áiĺásakötelezettségvát7a|ásra
jogosult/ j ogosultak, vagy aLaltás a

meghatalm azott f meghatďma zott^k ńsz&ő|)

/
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3 / B. sZ. NYII.ÁTKoZÁTMINTÁ

I\TYILATKOZAT

IflzÁRó oKoK FENN NEM ÁrrÁsĺ. TEKINTETÉľBN
s<bt. 62. $ (1) bekezdés ka)-kb) alpontja tekintetében)

Alulírott
megnevezése) ('Ąjánlattevő székhelye),
(Ajánlattevőt nyůvántaftő cégbfuősáĺg neve), (AjánLattevő
cégegyzékszáma) nevében kötelezettségváLla|asn jogosult (tisztség męjelölése) a
Budapest Fővátos VIII. ker{ilet JőzseÍvátosi onkormáĺyzat, mnt Ajänlarkéń áItaI,,Budapest
VIII. keĺiiüet Józsefuárosi Po|gáľmesteľi Hivatal hőszigetelése (paďásfiidém)'' tá,,gyű
közbeszerzési e\jáńs tekintetében a Kbt. 62. s (1) bekezdés ka)-kb) alpontja a|apjän az a|źtbbi
nyiatkozatot teszem:

k")

Nem az Európai Unió. az E;utőpai GazdasäEĺ Téĺsés vaw
a Gazdasági EE\'üttÍnfüödési és Feilesztési Szetvezet
tagáLlamában. a Keĺeskedelmi Yůásszewezet
kozbeszetzési mesállapodásban ĺészes áLLamban vaľv 

^zEUMSZ 198. cikkében említett tengetentuli országok és
teriiłetek bármelyikében vagy nem olyan államban
ĺendelkezik szervezetiink adóilletőséggel. amellvel
Magvatotszágnak kettős adózás elkeľĹilésérőI szóló
egvezménve van. vagv amellvel az E,urőoai Uniónak
kétoldalú meEállapođása van a közbeszeĺzés tetén

kb)
Ajánlattevő olyan taĺsaságnak minősiil, melyet
s z ab aby o z ott tő zs déĺ nem j egyezneks

Ajänlattev ő olyan tátsas ágnak
minősiil, melyet szabá|y ozott

tőzsdén ieEvezneku
A pénzmosás és a teruotŁmus fsnanszlrozäsa mege|őzéséről és megakadáIyozásfuőL sző|ő
2007. éw Ooo(W. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szőIő tor-łény) 3.s r) pont ta)-
tb) vagy ĺc)-rd) Ąontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és
átlandő lakóhelvének bemutatása tekintetében nvilatko zoÍn]
valamennvi ténvleses trrlaidonos neve:
valamennyi tényleqes tulaidonos állanđő lakóhelve:

Keltezés (lr.ly'és év, hőĺap, nap)

(C égsz erű a|áírás a kötelez ett s égv áILa|ásra
j ogosult/jogosultak, vagy aláítás z

meghatalma z ott f meghatalmazottzk ész &őI)

5 Kér.|uk a megfelelő részt alahrizni!
6 Kérjĺik a megfelelő részt aláhúzni!
7 Amennyiben az aján|aItevł5t nem jegyzik szabályozott tózsdén
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3 / C. sz.I\MIÁ'TKOZ'ĄTMINT,{

NIYILATKOZAT

IqzÁRó oKoK FENN NEM ÁIIÁsĺ.TEKINTEľÉnBN
(Kbt. ó2. $ (1) bekezdés kc) alpontja tekintetében)

Álulított ..., mint a ,,,, (Ajádattevő
ľnegĺevezése) ('\jánlattevő székhelye),
(Ajáriattevőt nyivántartő cégbfuőság neve), (Ajánlattevő
cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségváLla|ásta' jogosult (tisztség męjelölése) a
Budapest Fővátos VIII. kertilet Jőzsefvárosi onkormányzat, mint A1ánlatkétő äLtaI ,,Budapest
vlil. keľtilet Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal hőszigetelése (paďásfiidé*),, tfugý
kozbeszetzési eljfuás tekintetében a l(bt. 62. s kc) alpontia a[apián az alálbbi nyilatkozatot
teszem:
a)

Alulfuott mint af az. ' kötelezettségváiLalásra
jogosult képviselője a Budapest Főváĺos VIII. keľĹiletJőzsefvfuosi onkotmányzat, mint Ajánlatkéĺő
á|ta| ,,Budapest VIII. keľiilet Józsefuáľosi Po|gáľmesteľi Hivatal hőszigetelése
(pađlásÍiidé-)'' tátgyban indított közbeszetzési et1átásban ezúton nyilatkozom, hogy
ď1ánLattevőben közvetetten vagy közvetleni.il tobb, mint 25o/o-os tulajdoni tésszel vagy szavazai
ioggal rendelkező jogi személy vagy szeméIyes joga szerint jogképes szetĺĺezetnincs.
VAGY

b)

Alulírott mlĺt afaz' kötelezettségvá||a|ásta
jogosult képviselője a Budapest Főváĺos VIII. keľtiletJőzseÍvárosi onkormányzat, m;nt ĺjanu*cĺ
á]tal ,,Budapest YIII. keľület Józsefrátosi Po|gáľmested Hivatal hőszigetelése
(padlásÍtidém)'' tárgyban indított kőzbeszetzésí e|jfuásbaĺ ezílton n,Jlztkozom, hogy
ajánlattevőben közvetetten vägy közvetlentil több, mint 25o/o-os trrlajđoni tésszel vagy szzvazaü'

ioggal ĺendelkező jog1 szeméIy vzgy személyes joga szeńnt jogképes szet\ĺezet van, mely(ek) az
alábbi(ak):

Szetvezet neve: Szewezet székhelve:

Továbbá nyilatkozom, a feĺt megjelölt szerĺĺezet(ek) tekintetében a
a|ponga szerinti |<lzátő feltételek nem ál]nak fent.
< Keltezés @"ly.ég, év, hónap, nap)

I(bt. 62. s (1) bekezdés kb)

(C égsz eďl ą1 Ąińs a kö telezett s égv álla|asrz
jogosult/ jogosultak, vagy aLalrás a

meghatalm 
^zott 

f meghatďma zotta'k tészétő|)

/
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J / D. S Z. NYII-ATKO ZATMINTA

Nyilatkozat a Kbt. 67. s (4) bekezdése alapián

(aj ánlattevĘ kőzös aj ánlattevők min degyike)

,Ąlulírott mint a (Áiánlattevő
megnevezése) .........'.''..'....'.....'..'. (Ajánlattevő székhelye),
(Ajánlattevőt nyilvántartó cégbitőság neve), (Ajánlattevő
cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvátla|asta jogosult (tisztség męjelölése) a

Budapest Fővátos VIII. keľtilet Jőzsefvárosi onkormányzat, mnt Ajáilatkétő áita|,,Budapest
VIIII. keriilet Józsefuáľosi Polgármesteľi Hivatal hőszigetelése (pad1ásÍiidém)'' táogyt,
kozbeszetzési eljáĺás tekintetében ezúton nyilatkozom, hogy a szetződés teljesítéséhez nem vesziink
igénybe a I(bt' ó2. $-ban meghatatozott kjzáĺtő okok hatálya a|á tafiozó alvállalkozőt, valamint az
áItalunk az a|ka|massági követelmény Ęazolásában részt vevő gazdasági szeteplők nem tattoznak a

Kbt, 62. $-ban meghatźtozott|ĺzárő okokhatzLya a|á.

< I(eltezés (helység év, hőnap, nap)

(C égsz eďl aI Á fuás a kö telez ett s égv átlalásĺa
jogosult/ j ogosultak, vagy a|áfuás a

meghata\mazottf meghatalmazottakńszéńI)

Megiegyzés:

Közös ajánLattétel esetén ezen nyilatkozatotvalamennyi közös aján7attevőnek kiilon-ktilön meg kell
tennie.
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4.SZ. NYIIÁTKOZATMINTA

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

(ajánlattevő,közösajänlattevőkmindegyike)

Alulírott mint afaz. kötelezettségvá|Lzlásn
jogosult képviselője a ,,Budapest VIII. keľület Józsefuáĺosi Polgármesteĺi Hivatal
hőszigetelése (padlásfiidém),'tátgybaĺ indított kőzbeszerzési e\fuásban nyilatkozom, hogy a kis-
és középvállalkozásoktól, fejlődésük támogatásárőI szőIő 2004. évi )oo(IV. tórvénf szeĺnt az
áLtaIam képvis elt aján|attev ő
o Mikĺová|Ia|kozásnak
o Kisvállalkozásnak
o Középvál]a|kozásnak
minősti{

vagy

. nem tartozika2004. évi )ooilV. törvénv* hataLv a|á.

< Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(C égs zerű a|áíĺás a kö telezett s égv á|7a|asru
jogosult/jogosultak, vagy a|äfuás a

meghatalm az ott f meghatalmaz ottak ńs z étő|)

Megiegyzés: I(özos ajánlattétel esetén a Kbt. 60. s (5) bek. szeľinti ny,iatkozatot valamennyi közös
aján|attev őnek ki'iłön-kĹilön meg kell tennie.

8 2oo4. évi XXXN' tv. 3. 5
(1) rrv-nar minősti| az a vá||a|kozás, amelynek

a) osszes fog|a|koztatotti |étszáma 250 főné| kevesebb, és
b) éves nettó árbevéte|e |egfe|jebb 50 mi|lió eurónak megfe|elő forintösszeg, vagy mér|egfőösszege

|egfe|jebb 43 mi||ió eurónak megfe|e|ő forintösszeg.
(2) ł rrv kategórián belü| kisvá||a|kozásnak minősÜl az a vá||a|kozás, ame|ynek

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

(3) ł rrv kategórián be|ül mikrováĺ|a|kozásnak minősü| az a vá||a|kozás, ame|ynek
a) osszes fog|a|koztatotti |étszáma 10 főné| kevesebb, és
b) éves nettó árbevéte|e vagy mér|egfőosszege |egfe|jebb 2 mi||ió eurónak megfe|e|ő forintosszeg'

(4) ĺvem minősijl KKV.nak az a váĺ|a|kozás. ame|yben az á||am vagy az onkormányzat kozvet|en vagy
kozvetett tu|ajdonĺ részesedése - tőke Vagy sfavôzati joga aĺapján - kÜlon.kti|on Vagy együttesen
meghaĺadja a Z5o/o-ot'

* A fe|soro|t |ehetőségek kozü| a megfele|ő aláhúzandó, vagy más módon, egyérte|műen je|ölendő! /

4paofu'



5.SZ. NYIIÁTKoZÁTMINTA

Nyilatkozat felelős foĺdításĺól.

Alulfuott mint z/az' kötelezettségváLla|ásra

iogosult képviselője a Budapest Főváros VIII. kediletJőzsefvfuosi onkormányzat, mint 'ĄjánJatkérő
áLta| ,,Budapest YIII. keríilet Józsefuárosi Polgáľmested Hivatal hőszigetelése
(padlásfiidém)'' taryyban inđított kozbeszeĺzésí eIjátásban nyilatkozom, hogy az ď1ánLatbaĺ
becsatolt iđegen nyelvri iĺatok felelős fordltásának taftalĺrla a fotditzs a|apjhil, szo|gá|ő dokumentum
tattalmáv aI telj es méĺtékb en megegyezik.

<< I(eltezés (hĄség év, hónap, nap)

(C égsz erű zlátrás a ko telezett s égv álla|asta

iogosult/j ogosultak, vagy z|áiĺás a
meghatalma zott f meghata]mazottak rész&'őI)

o * Abban az esetben tö|tendő ki, ha ajánlatevő Ídegen nyelvű dokumentumot csato| az aján|atban, és annak

\', ĺ 
fordítását nem hite|es fordítássa| nyújtotta be.

I lrlil.\ /ŕq'tvJ
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6.5Z. NYIIÁTKOZATMINTÁ

Nyilatkozat iizleti titokÍól

Alulírott mint a (Ajánlattevő
megnevezése) QĄiánlattevő székhĄe),
('Ą.jánlattevőt ĺl1ĺ1rvántaĺtő cégbtősźę neve), (Ájánlattevő
cégegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásta jogosult ... ...... (tisztség męjelölése) a
Budapest Fővfuos VIII. keriilet JőzseÍvátosi tnkormányzat, mint Ájánlatkétő áItaI,,Budapest
vlil. keľiiĺet Józsefráľosi Polgármesteđ Hivatal hőszigetelése (padlásfiidém)o tárgytl
kozbeszeruési eljőĺrásá,ban benýjtott ajánlatunk:

a) ijzleĺ titkot nem tarta|maz

b) aKbt.44. s (1) bek. a|apjáĺ az ajánlatuĺlk következő ađataĺ minőstiLlnek üzleti titoknak, amelyet
elkiilöntilten csatolunk az a|ábbi oldalakon:

'Ą Kbt' 44. s (1) bekezdése szerinti indokolást, amely
meghatározott informácíő vagy adat nyl|vánosságra
atány talan s érelmet, cs atolom.

I(eltezés @.ly.ég' év, hónap, nap)

tészletesen ĺ|átámaszýa, hogy a b) pontban
hozata|a miéľt és milyen módon okozĺa

(Cégszerri ąlĄíńs a kotelezett ségv á[lahsta
jogosult/iogosultak, vagy aIáfuás a meghatalm^zottf meghatalmazottakńszétő|)

A negfelelő résyallźhúąandó !

\\,, 
Iil\ {1'l



7. SZ. I{YIIÁ,TKo ZATMINTA

Nyilatkozat a kiegész ítő táiékoztatásokról

Alulírott mint a (A1ánlĺttevő
megnevezése) (Íĺjáĺdattevő székhĄe),
(Ajánlattevőt nyüváĺtanő cégbfuőság neve), (AjánLattevő
cégegyzékszáma) nevében kcitelezettségvá|7alasra jogosult (tisztség męjelölése) a
Budapest Főváĺos VIII. kerĹilet JőzseÍvárosi tnkormányzat, mint Ajánlatkétő á|ta|,,Budapest
VIII. keľiilet Józsefuárosi Polgátmesteľi Hivatal hőszigetelése (paďásÍiidé.),, tfugyő
kozbeszetzési eLjáńsában kiielentem, hogy

a) ĺem kéľtiink és nem kaptunk |ĺeýszítő tajékoztatást

b) az ajánlatkétő kiegészítő tajékoztatását megkaptuk és az ajánlat összeá|]itzsakoĺ figyelembe vetttik.

Keltezés (Irelység év, hónap, nap)

(Cégszerű' a|áítás a kotetezettségv á|7alasra
jogosult/jogosultat vagy a|áírás ameghataLmazottf meghatalmazotrakńszérőI)

A neýlelő rés1aláhúryndli !

/
ĺ/ *ł Üi,.,( -ĺ_L ł.



Ajánlatkéľő l(bt. 69. $ szeľinti felhívása esetén 
^z 

etÍe felhívott aiánlattevőkáLtat
benýjtandó nyilatkozatokiegyzéke az alkalmassági kiivetelmények igazo|ása kapcsán

P..l . alkalm assági ktiaete lrn éryl iga1o lási nód:

A 32'l / 20ĺ 5. (X.30.) Korrn. rendelet 19.s () bekeydésének c.) ponq.a aląján csatolni kell
a7 előąő legfelebb 3 leryźft iiąleti éu _ általános foryalni adłí nélkiłl sryźnítoĺt _ teljes

árbeaéĺeléúl s4íůí eredeti, cegs7.eníłet aláht ryilatkoąatot, aĺtlíl fiiggően, bogy a7 Ęánlatteuő
nikor jöĺt létre, illetue mikor keądu uileg a teuékerylséýt, arzennjliben eyek aą adatok

rendelkeęésre állnak.

M|| . a l k a l rz a s s ági k ti u e t e lm é n1 iga 4o l á si n ií d :

A j2ĺ/2015. (X.30.) Korm, rendelet 21. s e) beke7disének' a.) pon|a alapján a7

Ęánlauénli ýlbíuźs negkiildésének nąjától uissryfelé sýnított 5 éu sorĺźn befeje49tt

(te!.esített, níĺsąaki átadiźs-átuétellel kýnlt) Eítési beruháýsra és/ aagy épĺtési kiuitekýsi
teué ke rE ńgre uonatko7lí rzunkáinak ismeľteĺésé t, ai aláb bi taĺtalomm al:
. a s79ąődés tátgyĺźt
. aą e luég4e tt n un kák fe lsoro lását;
. a 4 e l le n s ąo lgĺź ltatá s n e ĺtó ti s s ąeý t,
. a te[esités idďét (éu/ hó/ną) $EZDÉý ES BEFEJEZES IS) és heĄét,

. a míĺs(aki lźtadás-lźtaétel időpon|át (,íu/ bó/ną)

A berľlutatoĺt referenciákat a 321/20ĺ5. (X.30.) Koĺrn. rendelet 2j. ! sryint csak a
szetődést kötő másik frI áItaI kiadott igazolással lehet igazoĹni. akként,

b,gy ,<iga7olĺźmak afent előírt taľtalrnon kíuiil a7alábbiakat kell tartalna1nia:
. a s79t7ődést kiitő násikÍél ?teue, cĺme,

. rylilatko7ni kell amÍl, hogy a ĺeljesítés aąelőínźsoknak és a s79rąődésnek negfelelően tiirtént-

"nĺ\\t
\1,\ I

ľl .\
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Nyilatkozat a pénzigyi- gazďasági alkalmasságĺól

megnevezése) (Ajźtnlattevő székhelye),
(Ajánlattevőt nylvántntő cégbíróság neve), (Ajánlattevő
cég;1egyzékszáma) nevében kötelezettségvá|la|ásn jogosult (tisztség megjelölése) a
Budapest Főváros VIII. keriilet Jőzsefváľosi onkormányzat, mint Ajántark&ő áItaI ,,Budapest
vlil. kerület Józsefuáĺosi Po|gármesteľi Hivatal hőszigetelése (paďásÍiiđém)'' tźLtgyu
kozbeszetzésí eI1fuás tekintetében ezuton kijelentem, hogy az aiánLattétehhatáidćĺt rnegelć5ző 3
lezít ĺialeti évben - általános foľgalmi adó nélkiil számított - telies árbevételiiĺk az a|áhbi
összeg volt:

1,. .üzleđ év

2. üzleti év

3. üzleti év

Össze'.n

I(eltezés G"ly'ég, év, hónap, nap)

(C égsz erű' a|afuás a köteleze tt s égv á|La|ásta

jogosult/ jogosultak, vagy a|áltás a

meghatalma zott / meghata|mazottak ńs z érőI)

4ł+ ? 'ť-
.í -,'.r



ýť

Nyilatkozat korábbi teliesítésekĺől
a 321/2015. ě.30.) Koľm. ĺendelet 21. s (1) bekezdés a) pontja tekintetében

megnevezése) (Ajánlattevő székhĄe),
(.Ljőĺnlattevőt n'yl7váĺtxtő cégbfuőság neve), (A1án|attevő
cégegyzékszáma) nevében kötelezettségvá|la|asn jogosult (tisztség megjelöIése) a

Budapest Fővátos VIII. keľiilet Jőzsefvárosi onkormárlyzat' mint 'Ąiánlatkét'ő á|tal ,,Buďapest
VIII. keńiĺet Józsefuátosi Po|gáĺmested Hivatal hőszĘetelése (paďásÍiidém)'' tá,gyű
kozbeszetzési e|játás tekintetében ezúton nyilatkozom, hogy a jelen kilzbeszetzésí e|játáshoz
kapcsolódó e|jáńst meginđító felhívás megktildésének napjátől visszafelé számitott 5 év soĺán a
következő refeĺenciákat teliesítettiik:

A szerződést kötő másik fél neve.

címe

építési beraházásta és / vagy építési kivitelezési tevékenységre

és / vagy hőszigetelési tevékenységte vonatkoző tefeteĺc:a
bemutaťása

Az eIvégzett munkák felsoľolása

Az ellenszolgőůtatás nettó összege Ft-ban

Teljesítés ideje ftezdés és befejezés naptán naP pontosságat
(év, hónap, nap)

Kezdés:

Befejezés:

Műszaki 
^t^dás 

-áLtv étel időponti a (év / hőnap / n^p)

Teljesítés helye

A teljesítés az előfuáso|<nak és a szetződésĺek megfelelően
történt-e? (Igen/ nem)

igen/nem

Keltezés (h.ly'és év, hőnap, nap)

(Cégszeďl a|áfuás a kötelezett ségv állalasn
jogosult/jogosultak, vagy aláfuás a

meghatalm 
^zott 

f meghatalma z ottzk ńsz éńI)9

\r..]ĺ 
l\'\rlil\
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KIVITELE zÉsl szpnzŐoÉs

ämely létejött egytészrőI a

B udape s t Főváro s VĺI I. kertile t J őzs eÍv át os i onkorm ány zat
székhelye:
adőszáma:
szám7av ezető p éĺzlntézet ĺĺIev ei [szetződéskötéskoĺ kitottendő]
b znkszärn]aszámal |szen ő déskö téskor kitöltendő]
képviseletében eljáró személy neve:
Telefonszám: fszetződéskötéskoľ kitöltendő]
F axszám: fsz etz ő désköté skoĺ kitöltendő]
E--^4 cím: fszetződéskötéskot kitöltendő]
mint Epíttető
- továbbiakban,,Megľendelő.. .

mástésztőI

címe, székhelye:
ĺytlrv áĺtattő cégbító s ág neve :

cégegyzékszám:
zdőszámal.
bankszám]aszáma(pénzfoĺgalmiszám|aszáma):
képviseletében eljfuő személy fleve' megnevezése:
Telefonszám:
Faxszím:. -
E-mail cím:
mlntYáLla|koző

- továbbiakban ,,Yállalkozó'' (egyĹittes említésük esetén: ,,Szetződő Felelď' vagy ,,Felelť) között
jött léte az alábbí feltételek szednt:

t. .!ĺszetződésmegkötésénekelőzményei

Budapest Fóváros VIII. kertilet Jőzsefváľosi onkormányzat a közbeszetzésektőI szőIő 2075. évt
CXLII. töwény (touábbiakban: Kbt.) 115. s (1) bekezdése szednti hiĺdetĺnény nélkiili tátgya|ás nélkĹili
kozbeszeruési e|jfuást kezđeményezett az ajänJattéteh felhívás 2016, . ..... -i megkiildésével az
,,Budapest VIII. keđlet Józsefuátosi Polgármesteĺi Hivatal hőszigetelése (padlásfiidém).
tfugyátbaĺ (a továbbiakban: Kozbeszerués Etjáĺás), ame|y e\járás eredményes lebonyolításának
eredményeként az e|járás nyeftese Vállalkozó lett.

2. ASzetzőđés tárgya:
1. Megendelő megrendeli, Vállalkozó peĺlig e|vá\ta|1a je|eĺ szeĺződés a|apjáĺ a 1083 Budapest,
Baĺoss utca 63-67 szám. alatt talrá|hztő Józsefvátosi Polgármested lHivztal' hőszigetelését
(paďásfödém) a műszaki dokumentacíôban, a jogszabályokban és az árazott költségvetésben
foglaltaknak megfelelően.

2. A fenĺ munka kapcsán Yá|lalkoző ezennel vÁlle\a, hogy teljeskörűen elkészíti és megvalósiqa a
Munkát a teljesítési hztaidőte, továbbá a jőtá|lási (gannciáhs) kötelezettségeinek eleget tesz.

1Te*í.



3.Megľendelőhozzájárulalvállalkozőiýĺybevétetéhez.

4. Á kti'lfóldi adóillető.égű Yál7akoző köteles a szeruőđéshez att'a vonatkoző meg}:atalĺĺĺazást
csatolni, lnogy az illetősége szednti adőhatőságpőI a magyat adőhatőság közvetlentil beszerczhet a

YáLlalkozőravoĺatkoző adatokataz otszágokközotti jogsegéIy igenybevétele nélküI.

5. Felek meýllapodnak, hogy Yái]a|koző a tevékenységét az ajáĺLattéte|:' felhívás, a tészletes
dokumentáciő, am(lszaki dokumentáciő és zz átazott.költségvetés alzpjánvégzí,
A Felek megá|lapíýátk, hogy a ĺészletes mennyiségeket az ajárůattéte|i felhívás, illetve dokumentáció
taftalmazza.

3.A munkateľii{et átadás.áwétele

l.Megtendelő a munkatediletet aYá|lalkozőva| egyeztetett iđőpontbaĺ adja 
^t 

a'v^|Lalkoző t,észér,e,

munkavégzésĺe alkalmas állapotban. A munkatetiilet átađáĺs_áwéteIét felek jegyzőkónyvben tögzítik.
Az átadás időpoĺgátől Megrendelő előzetesen értesíti Yá|7a|kozőt.

2.Á, felvonulási épi.iletek elhelyezése csak a Megendelő hozzáĄániását követően kezdhető meg.

3. Szerzőđő felek a munkaterĹilet^tađ^s^ta munkaterti.letátadás-áwételével rcgzíĺk'

4. Felek iogai és kiitelezettségei

1.'.Ą Váltalkoző szavztolja, hogy műsza|<iag és minőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkozó
magyar és EU előírásokban és szabványokban meghatát,ozott minőségben, valamint a m(lsza|ĺ
đokumentácíő a|apján teljesít. Á nem fentiek szerinti teljesítést Megĺendelő jogosult Yállalkoző
koltségére és veszélyére - ^ 

garuncahs felelősségvállalás megtartása mellett _ újĺakiviteteztetni,
amelyet YálLalkoző koteles haladékta|anul elvégezni. Á fenti jog nem éĺnia Megrendelő azon joýt,
hogy a 11. pontban foglalt, a szetződés hibás teljesítésével kapcsolatos elállási jogával _ 

^z 
ott

említett feltételek fennál]äsa esetén _ éIjen.

Az I. osztálý minőség megáiLapítása az Epítésngy' Agazai Szabvány szeľint töÍténik. Vitás esetben a

Felek döntőként a Yá|]a|kozó köItségviselése mellett az F',pitésljlgý Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit rft. @v9 minőség ellenőĺzés eľedményét fogađják el.

2. Az eItakaľt munkaté szek vŁs ý|ata:
AYáL]alkozó semmilyen eltakaĺást ĺemvégez a Megĺendelő előzetes jőváhagyása előtt. 'Ą Yát]alkoző
az eltakaraĺdó munkarészeket köteles 3 (három) munkanappz| az e|takąrás előtt a Megtendelőnek
bejelenteni és az e|takanĺdő munkatészeket próbavizsgáIat és elJenőués céljából a Megrendelő
tészéte láúlatővá és hozzáférhetővé tenni' Ámennyiben a Yá|]dkoző eze17 kötelezettségét

elmulasztja, í,gy 
^ 

muntaĺészek |áthatővá' tételének és a feItátás előtti őĺIapot vísszaá|]itásának

kóltségeit a Yá|7a]kozó koteles viselĺri. YáL]alkoző nem kötelezhető a saját köItségén történő

visszabontásĺa és az e|takart munkaĺészek |áthatővá téteIéÍe, ha a jelen pont szerinti bejelentési

kotelezettségnek eleget tett és Megtendelő aYáiLalkoző bejelentését követó 3 (rarom) munkanapon
beliil a ptóbavŁsgalat és e|Leĺőrzés cé|jő.ů'őI nem jelent meg.

3. MunkateľĹilet:
Á Vál]alkozó köteles a hatőság és a Megtendelő e|őírásai szeľint a munkateri.iłetet elkeríteni,

frgyeLrneztető jelzések elhelyezéséről gondoskodni. A Yáila|koző köteles a sajőt tevékenységéből

származő hulladékot folyamatosan összegyűjteni és a munkateĺiiłető| saját köItségén elszál]itaĺrj és a

munkaterĹiletet, valamint annak közvetlen köľnyezetét a törmeléktőI, szeméttől és hulladéktól

mentesen tatati.

\'ł ĄtX



A hulladékb ő| szátmaző bevétel a Y át||a|koző bevételét kép ezí.

Yá|Ia|kozô a kivitelezési munkák során keletkező veszéIyes és nem veszélyes hulladékok kezeIés&őI

ffijtés, elókezelés, szá|)itas, hasznosítás, átta|matJanitas) a vonztkoző hatzlyos jogszabáLyok szeĺint
gondoskodni köteles. A keletkező hulladék 

^zon 
tészének, amely a |<lvitelezés során a helyszínen

nem keĺiil fe|hasznáIásn, Yá|La|koző köteles gondoskodni annak haszĺosításra engedéllyel
ĺendelkező vát]atkozás tészéte töľténő átadásärőI. a nem hasznosítható hullađékok e|szá|lĺtasáról és
áĺtalommentes elhelyezés érőL

4.Yá11a|kozó a munkálatok során nem vehed gényb" aközutak teriiletét rukodásra,tato|ásta.

5. A Vállalk oző kfu elkeĺiiléséĺe voĺztkoző kötelezettsége:
A Vállalkozót tetheli valamennyi, káľ elkeńiléséte vonatkoző kötelezettség így kiiLlönösen a
Yálla|koző altal a Munkák végzése céIjábőI igénybe vett épiiletekĺől Vállalkozó tevékenysége vagy
mliasztása okán lehullő targyak á|tal okozta kár&t való felelősség. Vállalkoző feLel a batoĺságĺ
előítások betattásáétt, továbbá' a balesetelhántasí előfuások szerinti valamennyi védő- és bŁtonsági
intézkedésért.
A Vállalkoző felre\ az áItala a tárgyí munkák kivitelezésével összefüggően igenybe vett segédei,
a|ka|mazottaí, meghatalmazottai, łIvá]7a|kozői, illetve szál]ltői részérőL okozott károkért.
A Vállalkoző felre| minden igenyeĺt, amelyet az e|őbbi káľokból, balesetekből és hiányosságokból
eredően a Megĺendelővel szemben támzsztanak. Á. Válla|koző a Megtendelővel szemben nem
hivatkozhat^tta', hogy a teljesítésnél és a kivitelezésnéI igénybe vett segédeinek a |ĺvaJasztásánál és

azok ÍeLigyeleténél űgy jáft el, ahogy az az adott helyzetben elvárhatő. A Vállalkoző meĺtesíi a
Megľendelőt az olyaĺkánéĺítésí igények alól, amelyek a munkáival és szolgáltatásuva|' kapcsolatban
merĹiłnek fel.

6. A Megrendelő jogosult
- más vá|7alkozővaI etvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a YáJla|kozó koltségére, ha
ÍeLsző|itÁsán a Yá|]a|kozó a kifoýsolt, vagy hŁínyolt munkákat nem javiýa, illetve nem pótolja, a
Yőilalkoző gaĺanciáhs felelősségľálla|ásának megtafizsával. A fenti jog nem éĺJnĺ a Megrendelő azon
jogát, hogy a 11. pontban fog|a|t, a szetződés 10 napot meghaladó késedelmes teljesítésével
kapcsolatos, vašY a szetződés hibás teljesítésével kapcsolatos elállási jogával _ az ott említett
feltételek fenná|Iása esetén - éljen.
- Yálla|kozőnak z jeIen szerződésben vá|]a|t Íeladataĺ e|látásáva| kapcsolatos tevékenységét öná17őan
vagy megbaő|evél]eI ellátott képviselője ľévén el]enőizĺĺ olyan módon, hogy Yál7a|koző teljesítését
Megĺendelő ez táný tevékenysége ne akadá|yozzz.
- bámely pótĺnunkát más vállalkozőval elvégeztetni, figyelemmel a Kbt. rendelkezéseiĺe.

7. Megtendelő köteles
-Yá|lalkoző tészérc a kivitelezéshez szfüséges munkatetiiłetet ĺendelkezésrebocsátaĺi'
- Y átLalkoző tészére a szerző đés szednđ đijakat megfizetni.
- a 322/2015. (x.30.) Korm. tendelet aLapján sajátmaga vagy nevébeĺ e|járő szeméIy (szewezet)
tévén elleĺőľizĄ hogy a szerződés teljesítése sotán aYállalkoző teljesítésében|<lzfuő|ag a Kbt. 138.

$ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő a|vá||alkoző vesz tészt és az abá|la|kozói teljesítés
atánya nemhaladja meg a Kbt. 138. $ (1) és (5) bekezdésében meghatarczott éľtéket.

8.Á Kbt. 138. s (3) bekezdése alapján a Yá|7a|koző a szetződés megkötésének időponqában
bejelentette valamennyi o|yan aká|La|kozőját, akj a szetzőđés teliesítésébeĺ tészt vesz, és a
bejelentéssel egyĹitt nyilatkozik amól is, hogy az áIta|a igénybe venni kivánt alválLa|koző nern á|7 a
|<lzátő okok hatálya a|att. A Vállalkoző a szetzőđés teljesítésének ídőtartama alatt köteles a
Megendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kivánt akál]alkozőt előzetesen fuásban
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bejelenteni' és a bejelentéssel egytitt nyilatkozni atőI,hogy az áItala igénybe venni kívánt abvál]alkoző
nem ál1 a|<lzfuő okok hatálya alatt.

9. Megtendelőnek joga vaĺ az adott munkafázist Ieái]itanl, ha az nem a tervnek és az e|vátt
minőségnek megfelelő. Utasitása szeĺjnt a hibásan teljesített tészt _ a gannclahs felelősségválla.L{s
megtaftása mellett _ megfelelő módon újta kell kivitelezni, amennyiben az szakszeďlen nem
javĺrhztô.AzíĄnlĺvttelezésitöbbletköltségekaYái]aJkozőttethelik.

Á Megtendelő, illetve az áIta|a kijelölt szetvezet vagy szeméIy jogosult a |ĺviteLezési munkákat
folyamatosan el7enőtzi, A m,lnkavégzésnek az ajänLanéte|l' felhívásban és đokumentációban,
valamint a nyeÍtes ajánlatnak megfelelően kell történnie.

10. Megtendelő utasítási jo gänak gy akoiása

Yá17a1koző köteles Megtendelő őital. adott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekinwe attőI, ha ez
jogszabá|y, hatőság1ĺendelkezés megsétéséľe, aYa'gy a vagyonbiztonság (ideéĺtve 

^z ^đađĺ^gyont 
is)

veszéIyeztetésére vezet7le, mivel ilyen esetben jogszeľrien me$tąg2d|2ýa a Yá|la|koző az utasílás
teljesítését. Megĺendelő vagy bátmely nevében eljárő szeméIy célszeĺűrJeĺ és/vagy szakszeľűtlen
utasításáta Yá|7alkoző köteles Megĺendelő jeLen szetződésben megnevezett kapcsolattatőjának a

figyelmét haladékta|anul fuásban felhívni. Ámennyiben felhívás ellenéĺe is fenntaľtja és fuásban
megetősíti Megtendelő az utzsitást, úgy koteles azt végrehzjtaru, kivéve, ha az utasítás teljesítését
j ogs zerűen megtagadha ga Y á|la|koz ő.
Megrendelő utasitäsu a teljesítést nem tehetik teĺhesebbé YáL]atkoző számáta. Felek ĺögzítik, hogy
Yáila|koző teljesítésének terhesebbé tételét ki'iłönosen nem jelenti az a köĺiiłmény,ha oýn utasítást
ad Megtendelő, amely azt z cé|t szo|gáIja, hogy a szetzőđés teljesítése alatt is a lehető legteljesebb
métékben műköđjenek a meglévő tendszetek.

ll.Vállalko z ő kőtelezetts égei:

Á Vállalkoző koteIezí magát a szerzőđéses feladat teljesítésére, az aján7atában és a szetződésben
foglaltak aIapjáĺ, továbbä a tevékenység végzésének feltételeit a Yá)lalkoző úgy köteles
me1szet1rezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszetíl, gazđaságos és hatáidőrc
történő befejezését'

Y át|lalkoz ő kö tele s tov ábbá a munkáh oz s zfü s éges zĺy agok b esz etzés ér,e.

,Ą. Yá|]a|koző köteles a kivitelezés iđőtartaman az ajánlattéte|l' felhívásban meghatatozott
felelősségbiztosítást kótni vagy azt kite{eszteni és azt a szeÍződés hatá|yba lépésének napjĘ
Megtendelő feIé igazolnl akként, hogy a felelősségbŁtosítási köwény eredeti péIdányát bemutatja és

egy másolati példányát átađja a Megtendelő részérc a szer'zőđés hatztýa lépésének ĺapjáta.
Yálla|koző koteles a felelősségbatosítast a teljesítési hatandő Lejáttát, i]letve a tényleges teljesítést
követő 1 5 napĘ fenntaĺtađ.

Yá|7a|koző köteles a kivitelezés soĺán gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, ďĺztendészei
és környezetvédelmi előírások betattasárő|. A munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a
Yái7a|koző kóteles bŁtosítani a munkavállalőí részéte, hogy a biztonságos kivitelezési feltételek
adottak legyenek. Á Vállalkoző feLadata a munkavá|Lzlőí részére az etőzetes, illetve az időszakos
munkavédelmi oktaĺások megtattása és a munkavédelmi oktatásĺ naplőba való bejegyzése, az

oktatáson ĺészwevőkkel va\ő a|áintatasa. ,Ą Yźila|koző a munkavá]]atőí tészére köteles a

munkavégzéshez szükséges minősített egyéni védőeszközöket biztosítati, azok viselését 
^

munkavégzés teljes iđőtzrtana alatt megkövetelĺri.
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Yil7alkoző a munkavégzés sotán köteles be:ľanaru a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EíiM tendelet szerind,
építési folyamatok soĺán megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményeket rogzítő
ľendeletb en előíĺtakat.

A munkateĺiiLlet igénybevételéhez szfüséges engedélyek beszeruése aYáLlalkoző ÍeLadata.

Yá|Ialkoző köteles goĺrdoskoĺJĺi a szetz(;,Jés teljesítéséhez szfüséges anyagok, beľendezések,
eszközök, gépek fe|haszná|asához szfüséges engedélyek, tanúsítványok beszetzésétől is, biztosítania
kell továbbáazokkezelési. karbantartasi leírásának.utasításáĺak betaľľását.

72.A Yállatkozőnak a szetződés hata\yba lęését követő 10 napon beltiLl kiviteli ütemtervet
(otganlzáciős teľvet) kell benýjtania a Megrendelő nevében e|jfuő műszaki ellenőĺ részére. A
fentieken túI Vállalkozőnak a szetződés hatalyba lęését követő 5 munkanapon beltil otganizácíős
tervet kell benyúitania.

13.Á. Vállalkozó a keľtileti, az lntézmények működési feltételei és az egyéb rendelkezések figyelembe
vételével végezhet héwégén is munkát, azonbaĺ a héwég1 munkavégzés esetén előĺe leadott
(egalább 1 nappal előľe leadott) névsotban szereplő személyek taĺtőzkođhatnak a munkateľiileten. Á
munkaidőn kívtili és ahétvég1 munkavégzés során vezetői engedély beszerzése szükséges.

14.A közvetlen munkavégzéshez szfüséges elektromos árzm, vzvételi lehetőség igénybevétele
bŁtosított, amelynek igénybevételét a Megtendelő az tntézméĺy űýáĺ bŁtosíga azza|, hogy a
kapcsolódó költségeket a YáLlalkozónak meg kell fizetnie. Á kapcsolódó költségek megfizetésének
mődjfu ô|aYá|la|kozőnakazlĺtézményvezetővelkellírásbanegyeztetnie.

A fenti igénybevétel az intézmény ijzemszeđ mfüödését nem akadályozhaga.

Ha szükséges őuésiköItség, akkot az aválla|kozót teľheli.

15.Á közteľiiłet foglalással kapcsolatos költségek a YálLa\kozót tethelik, anĺak igénybevéte|e az
onkormán y zat megfe|elő ĺendelk ezés ei a|apján töľténhet.

5. Többletmunka és pótmunka

t. Szetződő Felek rogzítik, hogy taĺtalékkeret kikötéséĺe nem kertil sot, ezétt többlet-és pótrnunka
tartalékkeľet terhéĺe való elĺendelése nem lehetséges. Á többlet- és pótĺnunka végzéséte |<ĺzárő|ag a
kőzbeszetzési eljárás ketetében kötött szerződéste vonatkoző előfuások megtattásával, a
kózbeszetzési töľvénv vonatkoző rendelkezéseinek betattásával keĺiiłhet sof.

6. A munka befeiezésének hatáľideie

t. Teljesítési }rratándő: szetződéshata|yba' lęésének napjátőI8 hónapig tafiő hatarozott időtalÍtarm,
amely akként éĺtendő, hogy a YáI7a|kozőnak a fenti iđőtattam alatt egybefüggő 4 hőnap alatt kell a
kivitelezést megvalósítana @efejezne) Az egybefiĘő 4 hónap íđőtartamot a Yá17a1koző az éĺntett
lntézmény vezetőjéYel kölcsonösen íĺásban koteles egyeztetrri, amely kozösen egyeztetett
ídőtattamot a Megrendelő nevében eljáń műszaki ellenőrnek jővát kell hagynia. Á kivitelezés
befejezése a|atta Megtendelő a sikeĺes ésÍ.llánytalaĺátadäs-átvétehe\árás befejését érti.

Á teljesítésíhatándő a _ Megtendelő áItaI is elfogađott - sikeľes és hiánytalan műszaki átadás-
áwéteke vonatkozó iegyzőkiinyv felvételének időpontj át j elenti.
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Megtendelő n,Jllatkozza,Yá|Ia1koző tudomásul veszi, hogy a szetződés hatzťLdőrc tottéĺő teljesítése
a Megtendelő kiemelt éĺdeke'

A jelen s7,eąődás hanźllbalépánek feltétele a negköttt Tánogatási Sryĺąődés batĺźĄbatepése. A hatáĄbatép,ís
napjĺźról a Megrendelő ínźsban tĘéko{a{a a VáIlalkoąłót.

2. Vállalkozó köteles Megrendelőt mindcn olyan köľĹiłméĺyrőIha|adéktalanul éľtesíteni, anleLy a
vá|]akozás eteđményességét, vzgy kellő időte vaLő e\végzését érinti. Ezen éľtesítés a szerzőđés
szednti teljesítési hatanđőt nem módosíýa, aMegtenđelő késedelmes teljesítésból etedő toĺvényes és
szerződésen alapuló jogot nem érinti. Á halađéktalan éĺtesítés elmulasztásábőI ercdő kárért
Yállalkoző felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztztási kötelezettsége megséľtéséte
előnyök szetzése céIjábő\ kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

3.A Szerződésben meghatátozott hatandők betafiasával kapcsolatos összes költség a Yä|La|kozőt
teľheli, avá|La|kozői dí|on feltil egyéb koltség megtéĺítéséreYáLla|koző nem jogosult.

4.Yái]alkoző az 7. pontban meghatarozon.hataidőhöz képest előteljesítésre jogosult, a Megrendelő
előzetes írásbe]i hozzá1átliásával,

7. Vállalkozői dii

t.Yáilalkoző a szeĺződésszerű teljesítés esetén az a|abbiakban meghatátozott módon jogosult
dtjazásta. Á. Yá,,|lalkoző a jelen szeződésben, az aján|anéteh felhívásban, aján1attéteh
dokumentációban és az aján7atban tögzített feladatok elvégzését az aJátbbí vźila|kozóí díjak mellett
teljesíti:

łisszesen bruttó vái|a|kozói đíi. . .' ,. Ft, azaz forint.

A szerződés és a kifizetések pénzneme forint.

2,A' szetződés során 3z egyenes ÁFA fi''"'''zítozás szabáIyalaz táĺyađők.

3.A vállalkozőĺ díj átaLánydi| Az átalányáĺas vállalkozőí dlj összeg magában ÍoglaIjz zz ajáriattéteh
felhívásban és dokumentációban, valamint a jelen szetződésbeĺ rneghatatozott tartalom
rnegvatősítasának koltségét és a megvalósuláshoz sziikséges itt nem tészLetezett költségeket is, a
kivitelezési munkákat, a munkadíjat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden di1at, az
anyagkoltségeket, a közvetlen gépkoltséget a filvarozási és ľakodási költséggel együtt, az áIta|ános
költségeket, z lĺvtte|ezés soĺán a YálLatkoző áĺItzI fe|haszna|t építési va és eneĺgia, gáz, vilLaĺy)
bekeľtilési költségét is.

4.Felek riig<!ti/ę, hogy sieĺąődés a KEHOP.5.2.9. kóds4źnĺł páĄáąatból keriłl fnans71ľoýsra. A tánogahźi
intenĘtás méftéke uárbahían maximum a4tissąu elsýnolbaflí költség'|00%-a. Megrendelő a Kbt. ĺ4ĺ. ! (4)

bekerydés a) pont1a aląján tĘéko7!a!.a a Vállalko4ít, ł,og n támogahźsi innn{nźs méftéke a s7,eĺąődés

hatĺźĄbalepésének nąjáig uĺźhoęhat és em tekintettel Felek élbetnek a Kbt. ĺ4|. Í o é' (6) bekeądésében foglalt
ÍeltétekkÍeftnállása kiiaetkeątében a s79rąődés nódosítĺźsáníl, Amenn1iben a tĺźmogahźsi intex{hźs mĺźn1la csiikken,

akkor aąel rcm s4źľnolhaflt ľvsąre uonatkogli össryeget Megrendelő sĄátfomźsbłíl bięosít1a,

Ft
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Az eĺjárásbaÍI nem elszámolható költség is beszeĺzésľe keriĺ{, a dokumentácíő ńszétképező árazatlaĺ
köItségvetésben foglalaknak megfelelően. A nem e|számo|ható költség météke a Yá]7alkoző
ajánlatának fuggvénye. Á nem e|számo|ható köItséget a MegtendeIő saját forásból frnanszitozza.

5. Yá|]a|koző a vátlaJkozói dĄoĺ feliił többleünunkát, illetve egyéb költségtérítést vagy đíiigenyt |elen
szetződés keretei közott SeÍnmilyen fotmában nem számolhat fel.

6.Felek rcgzíĺk, hogy a 322/2015. (X.30.) Kotm. rendelet 28. s (1) bekezdése a|apján a Felek a
szerzőđés megkotését követően zz átzzott költségvetés tételei tekintetébeĺ egyeztetést folytathatnak,
amelynek sotán a beépítéste kertilő egyes tételeket véglegesíthetik. Ebben az esetben z feni Korm.
rendelet és a Kbt. a|apján kell a Feleknek eljárniuk.

8. Fizetési feltételek

1. AYá|]atkozó - a Megtendelő fuásbeli teljesítésigazo|asánakkézhezvéte|ét követően _ 2 db szánla
(1db ńszszán]a és 7 db végszámJa) benyujtásárajogosult akóvetkezők szednt:

Az első részszám7abenýjtásáta aYá|]alkoző a nettő szerződéses é.tték S}o/o-átt eI&ő &tékű teliesítés
esetén jogosult.
Yégszán7a berlýjtásáta Yá'||a|koző a készte jeIentést követő sikeres és hiánytalan átađás-átvételt
igazotő jegyzőkőĺyv aláiĺását követően jogosult, 

^ 
nettő ví|7a|kozői dtj 50o/o-a éĺtékében.

2. Felek megállapodnak, hogy Yá||a|koző a Kbt. 135. s O bekezdése a|apjáĺ a rtettő
ellenszolgáltatás So/o-át eI&ő érté|ďl előleget Ęényelhet, előIegszámLa ellenében.

Felek tögzíti, hogy az e\őlregavégszám7ából kedil levonásĺa.

3. Tartalékkefet nincs.

4.A. szetződés szeĺinti és a jogszabályoknak megfelelő szánJák kifizetése a Ptk. 6:130. s (1)-(2)
bekezdésétől eltétően, a Kbt. 135. s (1)-(3) és (5)-(7) bekezdései, a 322/2075. (x.30.) Korm.
rendelet, a 27262074' 615) I(orm. tenđelet, valamint a közbeszetzési dokumentáciőbzn
foglaltaknak megfelelően atőfrnanszitozássa| történik a Yá17a1koző ''..... számű baĺkszánláián
átwtalással.

Megrendelő kijelenti, hogy a szeĺzőđés flnanszíĺozását utőfinanszltozás keretében tetvezi, a
páiyázatotutőflnanszltozásiigénnye| Íoga benpijtani. Megrendelő kijelenđ, hogy amennyiben a jelen
szetződés frnanszítozása a tamogató nyilatkozzta lJlető|eg a megkötenđő támogatásí szetződés
a|apjáĺ nem finanszitozhatő utófinanszírozás keĺetében, csak szál]ltői Flnanszírozással, akkot a
Megtendelő a Kbt' 141. s (4) bekezdés a) pontja a|kz\mazásával Íeĺntart1a a lehetőséget a szetzőďés
módosításfua. A szetződés módosítása' a fenti esetben érinti a szeĺződés Bnanszítozását. az
eIszámo|ás mőđját, az eIőIegmértékét és zz eLőIeggelvaló e|számo|ás mődját.

A szánlákon kiiłön fel kell tíintetni a nem e|számo|hatő költségelemeket.

5. A szánlát a Megtendelő Budapest VIII. keriilet Jőzsefvfuosi onkormányzat tészéĺe kell |<lállltanl
és benyúitani.

6. A szetződésszerri és a jogszabályoknak megfelelő szám|ákkifizetésének pénzneme a foľint ÉIUĐ.

7.Felek rögzítJk, hogy a szátnlázás és az eIszámolás minden esetben a mindenkot hatályos
jogszabá|yok szerint töténik, figyelemmel a szán7ázásĺa és az e|számoLásta vonatkoző jogszabáLyok
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hatÁIýa lépésének, illetve hatá|yoĺ kívĹil hetyezésének, valamint módosítás esetén a módosított
tendelkezés hataIyba lépésének iđőponýára.

8. Megendelő késedelmes fizetése esetén aYá|]a]kozőt a Ptk. szerinti késedelmi kamatilleti meg.

9.A lĺflzetések tekintetében hivatkozunk az adőzás ĺenđjétől sző|ő 2003. évi XCII. törvény (Aĺt.)
36/A. $-ára, továbbá az őůLamháztartásrőI szőIő 2011. éví cxCV töľvény 41. s (6) bekezdésében
foglaltakra, amely szerint z közbeszeĺzés etedményeként nem köthető érvényeseĺ szetzőđés olyan
jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szefiIezetteI, illetve szetződés aLapján nem
teljesíthető kifizetés olyan szervezetrészéte' amely nem minősulátJáthatő szervezetrrek.

9. Miíszaki őtadás.áwétel, hasznźiatbavételi engedély, utó-felülvizsgáůat

l.Felek kijelentik, hogy a jelen szetződés keĺetében megvalósuló benlházás kivitelezési
tevékenységének befejezését követően műszalri átadás-áwételt kell lefolytatni.

YáLlatkoző köteles Megrendelővel írásban közölĺri a szetződéses feladatok teljesítését ('I(észĺe
jelentés,).

A munka YáLlalkoző áItah készre jelentését követően Megrendelő úzi h az átadás-átvételi e|jáńs
időpontját és atta a jogszabá|ýan megjelölt szervek képviselőit meghívja. A kivitelezésben
közreműkodő a|vá|lilkozőkat aYái]a|koző hívja meg. A műszaki átadás-áwéteh eljárás megkezdésére
csak akkot kertilhet soĺ, ha a jelen szetződés szeĺinti munkák elkésztiltek, és a szükséges
dokumentumok (megvalósulási terv, felhaszná|t és beépített anyagok jegyzőkonyvei, szállítólevelek,
stb.) hiánytalanulrendelkezésĺe áInak, és a MegtendeIő tészére átađásn keľiiĺtek.

Az átadás-átvételi eljárást akészre jelentést követő 3 napon belĹiLl meg kell kezdeni. Az átadás-áwéteh
etjátásta 72 naptáĺ ĺap őil rendelkezésľe.

Amennyiben a Megĺendelő a szerződésbenrneghatáłozotthatáĺdőt követő 3 napon beliil nem kezdi
me9 

^z 
átadás-áwéteh et1átást, vagy megkezdi, de a szetződésben _ a Ptk. 6:247 $ (2) bekezdéséĺe

figyelemmel _ meghauátozott hatĄĺdőbeĺ nem fejezi be, a Vállalkoző kérésérc a teljesítésigazolást
koteles kiadni.

2.A műszaki átadás-áwéte|l eljáńsrőI3 pé|dáĺyban jegyzőkönyvet kell készíteni, amibőI 7 pé|dány a
Megĺendelőt, 1 példány peđig a YátLa|kozőt illeti, 1 pé|dány pedig a műszaki ellenőté.

3.Megtende|ő a műszakl átadás-áwétel soĺán köteles a mun-kát megvŁsgálni és a vizsgáIat aIapján
Íelfedezett h1bákat, hiányosságokat, azok lĺjavitásának, pótlásának hatáĺdejét jegyzőkönyvben
ńgzíteru.

Ha a jegyzőkönyv hibát, hibaj egyzéket tafta|maz, akkor azt a Yá|]a|kozőĺak a|á ke|l imia azza|, hogy
Yä|la1koző ahlbajegyzékben foglaltakta észtevételt tehet, melyet aLĺbajegyzékben tögzíteni kell.

4.Yá11a1kozó köteles a Megtendelóvel közösen felvett hiba- és hiánylista a|apjáĺ a szükséges
javításokat a |<ĺďlzótt hiánypótlási hatáidőre, saját költségéĺe etvégezĺ. Megendelő köteles a fenti
javitäsok előírt I. osztalý, jeIeĺ szetződésnek megfelelő minőségben valő eLvégzése utáĺ a
kivitelezési munkákat átvenni.

Ha a YálLakoző a javttást írásbeli fetszőlitás ellenére nem végzi el, a Megtendelő azt a Yá|]a|koző
költségéte elvégeztetheti, és zz igy felmeľĹilt költségeket jogosult a YĄllą|koző számán
továbbszán]ázli a gaĺanďlálls felelősségváIalás megpaftása mellett. A fenti jog nem éĺni z
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Megrendelő azon io9át, hogy a 11. pontban foglalt, a szeflőđés hibás teljesítésével kapcsolatos
elá|Lásí jogźnal_ az ott. említett feltételek feĺĺá|lása esetén _ éljen

S.Nem tagadhatő meg az áwétel a munka olyan jelentéktelen hlbá| hlányai miatt, amelyek a
kijavításukka| pótJásukkal jfuő mlnká/ĺ foIytan sem akadályozzák a rendeltetésszeríthasznáIatot.

6.Yí|]aJkoző a műsza|i ítađás-áwéteh e|jfuás íđőpoĺĘában köteles Megrendelő tészéte 5 péLdányban
átadn a munkatedilet átadása és a kivitelezési á|Lapot kozötti eltétéseket taĺta\maző dokumentációt,
valamint azokat 

^z 
itatokat (teljesítnény n1,iatkozat 

^z 
összes beépített anyagn, hullađék

nyltvántartő lap, hulladék befogadó n5,iatkozat, felelős műszaki vezetőL nyiatkozat, villámvédelmi
vtzsgáIati jegyzőkőĺyv,e|7enőtző, m&ési jegyzőkönyvek és egyéb minőségĺ vasgá|atok eĺedményei
stb), amely a szetződésszeĺű teljesítés szednti elbitá|ásához és az e\végzett munka íwéte|éhez
sztikségesek.

7.Áz esetleges sikertelen áłtadás-áwétel költségei a Y áL]alkozót terhelik.

8.Ha a Megendelő egyes munkatészeket a teljesítés előn. áwesz (előzetes átađás), ezek tekintetében a
kánĺeszé|y az áwéte|ídőponĘáĺtől a MegtendeLőte szá|] át.

9.'Ą jelen szerződés akkor tekintető teljesítettnek, ha a munka első osztályu minőségben, hiba- és
hiánymentesen elkésztilt és azt a Yállalkozó a Megtenđelőnek átzđja sikeĺes és hiánytalaĺ átzđás-
áwéte|l etjfuás befejezésével, valamint a teljesítést a Megrendeló tetjesítésigazolássaligazoIta.

t0.Az eređményes átadás-áwéteh ehjárástő| számitott 1 éven beliił a kivitelezési munkát újból meg
kell vizsgálĺri (utó-feltiůvizsgálat). Az utó-feliilvizsgáIat részhatáidők az áwett tészmunkák
Megrendelő áitah átvéteIének időponýátő| számitandőak. Á Megrendeló készíi e|ő az utő-
feltiłviz s gál m' e|járást é s hív j a meg 

^ffr 
az énntetteket.

Az utófeltilvizsgálati e1járás soĺán Felek jegyzőkönyvet vesznek fel ^z észlelt hibákÍót,
hiányosságokÍól. Á' Yátla|koző a hlbajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a Megtende|ő áItaI
ätadotthlbajegyzékben szeľeplő hatáidőben megszüntetni. ,Ąz utófeltilvizsgálai e|1áńs sotán észlelt
hibák tekintetében egyebekben a m(lszalrĺ átadás-átvétel során észlelt hibák esetében követendő
eljátás az lrányadő.

10. Jótáltás és szavatosság

t.Iőtá|Lás:
Y á|La|koz ő garantá|ia:
- valamennyi jeIeĺ Szerződésben és annak a|apját képező szeĺződéses okmányban meghatározott
panmétet és műszaki ađate|érését,
- hogy az á|ta|a létrehozott munka etedményeként létejött rendszer minősége mind a ÍelhzsznáLt
anyagok, mind a munka eĺeđményeként létrejött tendszeĺ szerkezete és kivitele szempoĺýábőI az
érvényes ÍlllagyaÍ szabványoknak és előfuásoknak megfelel és a szetződéses cél elérését
mandéktalanul bŁ to sítj a,

- a szeruődés szerinti munkák szakszerű és hibátlan eLvégzését, avoĺatkoző szabványok és előftások
betattását'
AYá|]atkoző jőtá|lásí kötelezettségének időtartama az átađás-áwételIezárásátőI számitott .....
hónap (ajánlattevő ajánLatáĺak megfelelően). Ez a|ő| kivételt képez az, ha a jogszabály ennél
hosszabb ídőt vagy kötelező alkalmassági iđőt á|lzpít meg' amely esetben ez a hosszabb hatáĺiđő a
jőtÁ||ás iđőtattama. Bzen feliil Yá|la|koző garznta|ja a betendezések, sza|ipai szerkezetek
megfelelőségét a mtlszakj előfuásokban, va|amint a hatá|yos jogszabáIyban előfut kőteLező
alkalmassági (szavatossági) ideje a|ztt.
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2.Szavatossáu:
Yátlatkozőt 

^z 
átad^s-áđréte|IezárásáttőI számitott l}hőĺapígkellékszavatossági kotelezettség teĺheĘ

rnelynek szabalyut a Ptk. tartalmazza. Amennyiben a beépített anyagok gyáttőja áItaI vál7a\t
iđőtzttam ennéI hosszabb, akkoĺ ez az ídőtanzm lrányadő. YáiLalkoző szavatoIja, hogy a műszakllag
és minőségĺleg kifoýsolatlan kivitelben, a vonatkozó m^gyait és EU előírásokbaĺ és szabványokban
meghatátozott (I. osztá|ý) minőségben teljesít. A nem I. osztáLyű' teljesítést Megtendelő iogosult
YálJalkoző költségére és veszéIyére a garaĺcahs felelősségvállalás meg!^ttÁsa mellett
újrakiviteleztetrri, melyet Yá|Ia|koző köteles haladéktalanul elvégezni. Á fenti jog nem érinti a
Megtendelő azoĺ jogát, hogy a 11. pontban foglalt, a szer'zőđés hibás teljesítésével kapcsolatos
e1á17ásĺi"g"il _ 

^z 
ott említett feltételek fenĺáLlása esetén _ éljen.

3. Garanciális időszak. valamint hibaiavítás az elvégzett munka tekintetében:
A gzraĺclálls időszak megkezdődését kóvető 12hőĺappal (majđ aztkovetően a gatanc;nhs időszak
végéĘ évente a Megtendelő áital męjelöIt időpontban) a Megrende|ő és a Yá|Ialkoző közös
feltilvŁsgálaĺ bejáńst taft. Bátmely, a Megtendelő képviselője áIta| a bejfuás soĺán észlelt hibát
ésfvagy észtevéte|t a Yá|la|koző koteles nyolc (8) napon beltil ofvosolni, vagy ha ez a
koĺĹiłményekből vagy a l.iba jeuegebőt adődőan nem lehetséges, a lehetó legtövidebb, Felek által
megszabott hatáddőn beli'il.

A ganĺcn|ls és jótállási időszak tarta;ÍnáÍI beliil bármely a Megrendelő álhtal felismert hibát köteles a
Yál|a|koző az adott hiba feléje ttjrténő írásbeli bejelentést követő nyolc (8) napon beltil oľvosolni,
vagy ha ez a köĺĹi{ményekből v^gy a hiba iellegébő| adődőan nem lehetséges, a lehető legtövidebb,
Felek által megszabott határidőn beliil.

A' ganncĺális időszak lejátźt megelőző harminc (30) napon beliil a Megĺendelő és a Yá|lalkoző
közosen úiabb feliiłvŁsgáiar, bejäńst tartaĺak. Báľmely, a Megĺenđelő képviselője á|ta| a bejfuás
sotán észlelt hibát és/vagy észĺevételt aYáL]alkozó köteles nyolc (8) napon beltil orvosolni, vagy ha
ez a körtilményekből vagy a hiba jellegébőI adődőan nem lehetséges, a lehető legĺövidebb, Felek áItal
megszabott határidőn beltil.

A garunciálls időszakban észlelt hibák tekintetében egyebekben a m(lszaki átadás-áLtvétel soĺán észlelt
hibák esetében követendő eLjärás az lĺányađő.

'Ąmennyiben a Felek között vtta tamadĺa anő|, hogy a hiba hibás teljesítés, akkor és az iyen
esetekben aYállatkozó köteles olyan független szakéĺtő ál7ásfoglalását kikémi, amĄnek döntését a
Megrendelő is előzetesen elfogadja. Az ilyen független mindkét FéIĺe kötelező étvényű,. A független
szakéttővel kapcsolatos valamennyi költséget a Y átLa|koző köteles viselni'

AYát7atkoző a jőtállásiidőszak leteltét követően is a fentiet illetve a jogszabáLyokban meghatározott
módon továbbra is felel minđazoĺ anyagot berendezések és munkák hibás teljesítéséért, amelyek
esetében a vonatkoző jogszabá|yok vagy a fenĺ etőiĺások hosszabb szzvatosság1 iđőt á|Iapítanak meg.

tl.Szetzőďést biztosító mellékkiitelezettségek

l.Késedelmi kiitbét:
AmennyibeĺYál]a|koző a szeruődés szerinti bárme|y kötelezettségéthztáidőben ÍIem teljesíĘ illetve
fe|adatalnak teljesítésével oýn okból, arneIyért felelós késedelembe esik, késedeImi kötbéĺt koteles
frzeĺri.
Akésedelmikotbétméĺtéke: '....,/o/naptánflaP,összesenmaximumanettőellenszolgáltatás'...%-
a.

,Ą késedelmi kötbér számitása: a késedelem első napja a teljesítési hatándőt követő 1. munkanap.
Amennyiben a Vállalkozô a késeđelembe esés első napjátőI számitott 10. napĘ nem teljesíti a
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késedelemmel édntett feIaőatot, akkoľ a Megrendelő a késedelembe esés 11. ĺapján jogosult a
szerződéstől elállĺri és a teljesítési biztosítékothaszĺáLĺi, illetve meghiúsulási kötbéĺt érvényesíteni.

Á Megtendelő fentiek szerinti e|á|lása esetében a MegĺenđeLő a szetződésszegésre vonatkozó
szaba|yok szednt kfuténtést követelhet. Á fenti esetben a Yá|la|kozót a Megrendelő elá|lásáta
tekintettel káttéĺtés nem illeti meg, és nem jogosultváL7a|kozői díjĺa sem.

Z.Hibás telesítési kötbér: Méĺtéke megegyezik a késedelmi kötbéne voĺatkoző méĺtékkel. Hibás
teljesítés esetén a MegtendeIő áItaL történt bejelentés és a javírhatő hiba megszüntetése közötti
időszakn teĺied ki.

3.Meghiúsulási kötbéľ:
,Ąmennyiben a Vállalkoző jelen szerzódésben meghatározott feIađatait tészben vagy egészben nem
teljesíti _ ide éľtve ktiĺönösen zzt 

^z 
esetet is, amennyib eĺ a Yá|La|koző a teljesítéssel olyan okból,

ame|yért felelős 10 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén ahilbát 10 nap
alatt nem javĺqa ki teljes kóĺrien, és MegtendeIő ezétt a szerződéstőI eLál.]'_ aYĄlląLkozó meghiúsulási
kötbéĺt köteles frzetni a Megtendelő tészéte' A meghiúsulási kötbét méľtéke a nettó ellenszolgáltatás
30 o/o-a.

A fenti esetben a Yá|7alkoző vá|La|kozői dljn nem iogosult. 'Ą meghiúsulási kötb& éĺvényesítése
esetén a Yá)latkozóval szemben érvényesített késedelmi/hibás teljesítési kötbét a Yá,,|]a|koző 

^ItlJflzetendő meghiúsulási kotbéĺ összegét csökkenti, feltéve, hogy a Yá,llalkoző késedelmi/hibás
teljesítési kötbételiesítési, kötbéĺ-fizetésíkötelezettségének szeĺzőđésszerrien eleget tett.

A késedelmi, hibás teljesítési és a meghiúsulási kötbéĺ összegét a Megtendelő jogosult a
YĄllą|kozőnak jfuő vá|la|kozői díj összegéből levonni, vaEY a Yá|Lalkoző számära közvetleniil
|<lszám7ázĺi',,

4.Teliesítési biztosíték:
Megtendelő a szerzőđés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés
szeĺinti, altz|áĺos forgalmi adó nélkĹił számított ellenszolgáltatás 3o/o-át eLétő éttéktl teljesítési
biztosítékot határoz meg. 'Ą teljesítési biztosítékot a szerződés hatá|yba lépésének ĺapjfua ke17
ĺendelkezésre bocsátani.

Á sikeres és hiánytalan átadás-átvételi eIjfuást kóvető jegyzőköĺyv a|áirását követően a teliesítési
bŁtosíték a Megtendelő jőváhzgyásával jőtźilásí biztosítékkává|toztathatő.

SJótállási biztosíték:
Megtendelő a szetzőđés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként legfetjebb a
szerződés szednd., áItzIános foĺgalmi adó nélkiil számitott ellenszolgáltaas 3o/o-át e|éń értékű,
jőtá|látsí biztosítékot hatarcz meg. A jőtő|tási bŁtosítékot a sikeĺes és hiänytalaĺ átzdás.áwéteh
jegyzőkonyv aIáfuásakot kell ĺendelkezésre bocsátani. A jőtá|lásí bŁtosítéknak a fenti időponttól a
jőtáJľlásí időszak ídőtanamata kell tendelke zésrc á|)nia,
Á teljesítési biztosíték a Megtendelőt illeti meg, ha a YálLa|koző a szetződés teljesítését a sa1át
érdekkötében felmeĺĹilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

Ha a Yá|La|koző hibás teliesítését a Megrendelő fuásbeli fe|sző|itasa ellenéĺe ner'r. javíqa' vagy nem
kiiszöböli ki, abban az esetben a Megtendelő jogosult ahlbajavĺtásta szabott hatáťrđőlejfutátkovető
napon a jelen szetzőđéstől elállni és a jőtáLlási bŁtosítékothaszná|li. 'Ą Megĺenđelő fentiek szerinti
e|állőĺsa esetén a Megrendelő a szetződésszegésre vonatkoző szabáIyok szerint kfutérítés követelhet, a
YátLatkoző pedig vál]alkozői díjra nem jogosult, és a Megtende|ő e|áLtására tekintettel nem illeti meg
kártérítés sem.
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6. A teljesítési és jőtátlásí biztosíték szolgáItatasának kotelezettsé1ét Yá|Ia|koző a Kbt. 134. s (6)

bekezdésa)pontjaa|apjánĺýjr,baga,vá|asztaszszednt:

Biztosítékokkal kapcsolatos egyéb tendelkezések:

A biztosítékotYállakoző váIasztása szednt az alábbi biztosítéknyujtásí fotĺĺľlá.ř,an nýjga:

(Đ óvadékként a pénzösszegnek a Megendelő [szerződéskötéskot kitiiltendő] vezetett

[szerződéskiitéskoľ kitöltendő| számű frzetésí szánlájáta töténő befizetéssel, är,ltallással',va8Y

(ii) pénzügyi lntézĺľrény vagy biztosítő áItalvállalt ganĺciavagykészfrzető kezességbiztosításáva|

(Đ vaąy biztosítási szerződés z|apjän kiállított _ készfrzető kezességvállalást tzttaLmaző
kötelezvénnyel.

A banki és bŁtosítási garancia ĺyilatkozatnak feltétlen és visszavoĺhataian fizetésre vonalkozó
kötelezettségválla|ást kell taĺtalmaztia az alapjogviszony vizsgáIatz nélktiLli fizetési kötelezettségre' 

^za|áhbí minimális tattalommal:

- pontos hivatkozás a jelen szerződésre,

- azt,hogy a bŁtosíték aYá|Ia|koző teljesítési kótelezettségei biztosítékáu| szoLgáI,

- a Megtendelő, mint I(edvezmény ezett / J o1osult megj elölését,

_ a vá|lalt flzetésí összegét,

- az éwényességi idejét,

- n,,,l7arkozatot, hogy feltétel nélktiłi és visszavonhatatlan,

- n1tlatkozatot, mĄ szer.int a I(edvezményezett első igénybejelentéséľe kifogás és vita nélkiil zvá|]alt
fszetési összeghatátĄbátrrnnyen összeget, v^šY összegeket az igénybejelentéstől számitott 5 banki
munkanapon beltil kifizetrek a Kedvezményezettnek anélkiil, hogy a követelés aIapjät vagy indokát
bŁoĺyltaĺĺa kelljen.

A biztosítátsi szeĺződés a|apján kiállított - készflzető kezességválla|ast tatatmaző _ kcitelezvénynek -
a bŁtosíték jellegéből adődő lehetőség szeľint _ ugyancsak tafiaImaznia kell a fenti ađatokat.

8.A biztosítékok adásának elmulasztása sulyos szeruődésszegének minőstił aYá|Lalkoző részétől'

8.Megtende|ő abutosíték futamidejét követő 30 napon beltil köteles a Vállalkozőnak abankganncia
ny tlatkozatot vis s zaadni.

10.A bŁtosíték rendelkezésre á1lő összege a Megrendelő kovetelésének kieléýésével csökken.

12. Kapcso|attatás

1.Á Vállalkozó köteles a munlľálĺĺa vonatkoző jogszabä|ý előíľások szerint felelős műszaki vezetőt
kinevezni. A Vállalkozó köteles biztosítali, hogy a felelós m(l;szz|ĺ vezető a kötelezettségeit a

vonatkoző jogszabá|yokkal összhangban teljesítse.

2.A munka fo|yamataravonatkoző minden jóváhagyást,meg!^9zdást, utasítást, éĺtesítést aYä|7a|koző
részére kézbesítettĺlek kell tekinteni akkoĺ is. amikoĺ azokat a felelős műszaki vezető áBrette a

Megrendelőtől.

\t\jĺ \
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3. Á. felelős műszaki Yezető' valamint a Szetződésben meghatÁrozott szakemberek személyének
megváLtoztaľása esetén arrőIhaIadéktalanul értesíteni kell a Megtendelőt. E körben a Kbt. 128. s (3)

bekezdésében foglaltakĺ\ továbbá a l(bt. 732. $-ára' figyelemmel kell eljámi. Felek tőgzítik, hogy a

Kbt. 128. $ (3) bek. all<aLmazása kapcsán YáIalkoző ltásbaĺ köteles a' szakember lecsetélését
rnegelőzőeĺ Me$endelő tészéte a Kbt. 128. s (3) bekezdése szednti jogszabá|ý feltételek feĺrlaL|ását
itísbaĺ ígazo|li, a szükséges indokolással és dokumentumok csato|ásával'

'{ műszaki vezető cseréie a szerzőđés módosítását vonhatj^ maga utőn a Kbt. 732. $ szerinti
kotlátozásokkal.

4.Á. Vállalk oző Íe|elős milszaki v ezetője|
Név: [szetzőđéskiitéskoľ kitöltendő|
Felelős műszaki vezetőíĺévjegyzékl szám: fszetződésktitéskoĺ kitiiltendő]
Cim: |szetződéskiitéskor kitöltendő]
Telefon: [szeĺződéskötéskot kitiiltenđő]
F ax: fszetződéskiitéskoľ kitöltendő]
E-mail: [szeĺződéskiitéskoľ kitiiltendő]

5. A Megenđelő részérőI aYállalkoző tészére utasí|ásokat adó személyek a Megtendelő részétő| a
következők:
Név: [szeĺzőđéskötéskot kitiiltendő]
Cím: fszetződéskiitéskot kitiiltendő]
Telefon: [szerződéskötéskoĺ kitöltendő]
F ax.. |szetződésktitéskoľ kitöltendő]
E-mail: [szeződéskötéskor kittiltendő]

6. A Megĺendelő műszaki ellenóre@:
mriszaki ellenóľ adatu
a) neve (elnevezése) : fszetzőďésktitéskor kitiiltenđő]
b) címe (tányltőszáĺm, telepiiłés, utca, házszám, emelet, ajtő vagy Pf.): fszetzőďésktitéskoľ
kitöltenđő]
c) ĺév1egyzé|i száma: [szeĺződéskiitéskoľ kitöltendő]
d) Tel. /Fax : |szetzőďéskiitéskoľ kitiiltendő]
e) E-mail [szeľződéskiitéskoĺ kitiiltendő]

7.Á.mennyiben Felek í|taf ĺeĺn rcgzitett minőségi, illetve műszaki tatta|mat énntő k&dés meĺiil fel,
úgy Vállalkozó köteles Megtendelőt és a műszaki ellenőt ha|adéktz|anul írásban tźĺjékoztat:ĺ, majd a

kapott utasításnak megfelelően köteles e|jámi. Felek tudomásul veszik, hogy a milsza|<ĺ' tartalotlhoz
képest a Munkát eLtérőeĺvégeznl csak a vonatkoző jogszabáIý ĺendelkezéseknek megfelelően lehet.

L3. Szetződésmódosítása, megszűntetése

l.Felek il)gzítlk, hogy a jelen szetződés kozbeszetzésí e|jfuás aIapjáĺ keĺĹiłt megkötéste, ezért a
kozbeszetzésekĺől szőIő 2075. évi CXLIII. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a jelen szetződés
teljesítésére, módosításáta és megszüntetésére. Á. jeken szetződés kiegészitése,vagy módosítása csak
irásbzĺ, a felek közös megegyezése alapján lehetséges.

A szetződés módosítása sotán a Kbt. 141.$-ában foglaltak lĺáĺyađők.

2. A Megtendelő a szetződéstő| a szetződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor eIáL)hzt, ezt
kovetően a teljesítésig a szetződést felmondhaga. A megtendelő elá|Iása vagy felmondása esetén
köteles aYálla|kozőnak a dĺj atányos részét megfizetni és a szetzőđés megsztintetésével okozottkátt
megtéríteđ azza|,hogy akÁttalarutás avá|fal]<ozői dljat nem haladhaga meg.
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3. A Kbt. 143. s (1) bekezdése a|apjáĺ a Megtende|ő a szerződést felmondhaýa, vagy a Ptk-ban
foglaltak szerint elállhat a szetződéstől a következő esetekben:

z) feltétleniił szfüséges a szetzőđés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. s alapjőn
t1 kőzbeszetzésí e\átást kell lefolytatrri;

b) a Vállalkozó nem biztosíga a I(bt. 138. s -ban foglaltakbetartását,v^gY aYá||atkozó személyében
éľvényesen olyan jogutóďás következettbe, amely nem felel meg a Kbt. 139. $ - ban foglaltaknak;
vagy
c) az EUMSZ 258. cil&e aLapján a kozbeszerzés szabáIyanak megszegése miatt kötelezettségszegési
eljfuás indult Yagy 

^z 
Ewópai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított e|jfuásban

kimondta, hogy az Európai Unió jogátbő| eredő valamely kötelezettség tekintetében
kötelezettségszegés töttént, és a bítóság áItaImeýllapított jogsértés miatt a szetződés nem semmis.

4. Á Megtendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglďtak szednt - attő|
elállni, ha a szetződés megkotését követően jut tudomásáĺa, hogy a szerződő fél tekintetében a
kozbeszetzési eljárás soráĺ |<lzáró ok állt fenn, és ezétt b' kellett volna zámi a kozbeszetzési
eIjáńsbőI.

5. Á Kbt. 143. s (3) bekezdése a|apján a Megĺendelő, mint aján|atkérőként szetződő fél jogosult és

egyben köteles a szetződést felmondani - ha szükséges olyanhatÁndővel, amely lehetővé teszi, hogy
a szetződéssel érintett Íe|adata etlátzsárőI gondoskodni tuđjon _ ha
,) a Yá|]a|kozóban kozvetetten vagy kőzvedeníil 25o/o-ot meghaladó rulajdoni ľészesedést szetez

valame|y olyan jogi személy vagy személyes joga szerint |ogképes szewezet, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) atponqábaĺmeghatatozott feltétel fennáll.

b) Yá|la|koző kózvetetten vagy közvetleniil 2ío/o_ot meghaladó rulajđoni részesedést szeÍez
va|amely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) al pontjában meghatátozott valamely
feltétel fennáll.

6.Megĺendelő jogosult a Yá|la|kozó sulyos szetződésszegése esetén - íľásbeli n1llatkozatáva|
azoĺnahhatálľya|, Megendelő kfuténtési kötelezettsége nélkĹiĺ _ a szerződést felmondalivagy attőI
elállni.
Yállatkoző sulyos szeĺzőđésszegésének minősiilő ok kĹilönosen, de nem kizfuőIag,ha
- a késedelem, amelyétt aYá|7a|kozô felelős eléi a 10 napot;
-Yál7alkoző hibásan teljesít és a hibát 10 nap a|attnem javtqa ki teljes körűen;
-Yát7a|koző a teljesítést jogos ok nélkiil megtagadja;

- Yá|la|kozó jelen szetződéseĺ alapuló kötelezettségeit olyan jelentős métékben megszegte, hogy
ennek következtében Megtendelónek a további teljesítés nem áll éĺdekében;
- Yá|Lalkoző felfüggeszti a kifizetéseit, ellene iogerősen csőd- vagy fe|számolási etjárást rendelnek el,

YáL]a|koző legfőbb sueÍve a tát,saság végeLszámolásának, megkezdés&ől, fe|számolásának
kez demény ezés étőI hatarc z ;
- jogszabalyoÍ|,vugy a jelen szetződésen alapuló felmondási vagy e|állási okok fennállnak
- Yá|Ialkoző bátmlyen módon megtéveszti az Megtende|őt, vagy valőt]an adatot szo|ga|tat és ez

közvetlen vagy kozvetett módon sulyosan káros hatással lehet a lényeges szeződéses kötelezettségek
teljesítés&e.

14. Vegyes tendelkezésekése

1. A jelen szetzőđésbeÍl nem szabáIyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a vonatkoző
mindenkod hatályos jogszabáiy ok fuányadók.

2.Felek kifejezetten tőgzítik, hogy a szetzőđés teljesítésére a Kbt. 140. s (1)-(9) bekezdése nem
káĺyadő.
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3.A felek megállapodnak, hogy l szetződés teljesítése sotáĺ közóttiik felmeĺiiłt vitás kéľdéseket
eLőszot megkís&lik közvetlen targyalások űýáĺ rcndezru.
Az egyeztetés eľedménytelensége esetén fotdulnak z bfuősághoz. Jognta esetéĺe a megtendelő
székhĄe szednti bíróság |<lzfuő|agos illetékességét kótik Iĺ szenődő felek.

4.Megteĺrdelő és a Yá|Izlkoző rudorrrásul veszik, lrogy a rrrunka közbeszetzés teljesítéséhez
kapcsolódik, Ęy a munka ellenértékének kifizetése során az adőzás ĺendjéĺől sző|ő 2003. évi XCII.
törvény 36/A. $-ának (1) bekezdését kell a|ka|mazt. A szolgáItatő részéte havonta nettó móđon
számitott 200.000 foĺintot meghaladó összeget a megĺendelő abban az esetben ťlzet|ĺha

a) a Yállz|kozó bemutat, 
^tad' 

vagy megkĹild 30 napĺáI nem ľégebbi nemlegesnek minőstiłő
együttes ađőígazoIást,
vagy
b) a Vállalkoző a|ĺlfrzetés időpontjábaĺ szetepel akőztattozásmentes adőzői adatbázisbaĺ.

S.Ámennyiben a jelen szerződés bármelyik ľendelkezése érvénytelennéválna,aszetzőđés többi része
továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a feleknek olyan megállapodásĺa kell
jutniuk, amely leginkább megfelel az éwénytelenné vált ĺendelkezés etedeti cé|jának.

6.A MegrendeIő a Kbt. 136. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alabbnkatĄa eLő

a) Yá|Ia|koző nem frzethet, illetve számo|hat eI a szetződés teliesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont ka-kb) a|poĺýa szednti feltételeknek nem
megfelelő tztsaság tekintetében meĺi.ilnek fel, és melyek a nye1tes aján7attevő adóköteles
jövedelmének csökkentéséte alkalmasak;
b) z szetződés teljesítésének teljes időtartama alatt nrlaidonosi szerkezetét a MegtenđeIő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt' 143. s (3) bekezdése szerinti ügyletekĺől a Megĺendelőt
haladéktalanul étesíti.

7. Felek megállapodnak, hogy a szeĺzőđés teljesítés soĺán létľejovő, szetzői 1ogi védelem alá eső
alkotáson Megrendelő teriileti korIátozás nélkiili, határozat7aĺ idejű, fuzárólagos és harmadik
személynek átađhatő felhasznáIási jogot szeÍez, továbbá' jogot szerez az a|kotas (terv) átdolgozását'a
is. Felek megállapodnak, hogy a Iéttejövő szetzői jogi védelem a|a esó alkotások a Megtendelő
nrla j donába keri.ilnek.

8. A vállälkoző vá|laLjz, hogy akozbeszerzési e|játáshoz és az aIapján kötott szetzőđés teljesítéséhez
kapcsolódó đokumentumokat a teljesítés Megĺendelő áItah' elfogadását kovető 5 (öĐ évtgmegőtzí. A
fentiektől eltérően azon dokumentumokat, amelyek a szerzőđés megszűnésekor a Megtendelő
tészéte átzdásĺa keľĹilnek (szetzőíjogi védelem a|á eső művek, alkotások) csak a Megtendelő számára
töľténő átađás iđőpoĺgáĘ koteles a Megtende|ő megőĺzru. Ezeĺ dokumentumok őtzésérőI azok
áwételét követően a Megrendelő, mint ĺrlajdonos köteles gondoskodni.

9.Yá|7alkoző a szerződés teljesítése soÍán, kommunikáciőjában, viselkeđésében nem közvetít
szegregáciőt, csokkenti a csopoĺtokĺa vonatkoző előítéleteket.

10. Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek a dokumentumok a|ábbi sorrendjét
hatarozzákmeg:

z) A Felek által megkötottszetződés
b) A közbeszetzési eljárás ajánLattéte|l felhívása
.) A közbeszerzési eIjátás ajátl7attéteh dokumentáciőja és a |ĺeýszitő tájékoztztás
(amennyiben ĺeleváns)
d) Á kozbeszetzési e|játásban benýjtott és elfogadott ajánlat és annak Lĺánypőiása
(amennyiben televáns)
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Felek megállapodnak, hogy fenti b.)-d.) pontokban írt đokumentumok kiilön csatolás nélkiił is ielen
szerződés mellékletét képezik.

1'1. Jelen szetződést szetződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben
y2ęegyezőt jőváhagyő|ag 4 példányban a|atttátk, amelyből 3 péIđány a Megrendelőt és 1 péIdány a
Vállalkozót illet.
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