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ELŐTERJEsZTEs Łi t'tYśz ĺ'AJ l

a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság f0I6. szeptember 12-i i'ilésére

Táľgy: Javaslat a,,Népszavazással kapcsolatos közéľdekíí tájékoztatási pľogľam,'tárgyu, közbe-
szerzésiérték.hatźlrtelnemérőbeszeľzésieljĺĺľáseredményénekmegállapítástra

Előterjesző: dr. Galambos Eszter ligyosztá|yv ezetó
Készítette és leíľta: dr. Balisani Ciro
A napirendet nyilvános Ĺilésen kell tárgyalni.
A dönté s elfo gadásáh o z e gy szeru szav azattobb sé g s züksé ge s.

Melléklet: ajźln|at, ajtn|attéte|ifelhívás

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormányzat (a továbbiakban: Onkormányzat) Kép-
viselő-testti|ete a 189/2016. (Ix. 08.) számú hatźtrozatttval dontött anő|,hogy a20I6. évi költségvetés-
ben 10.000,0 e foľintot bizosít a kényszerbetelepítéssel _ a népszavazássa| - összefüggő közérdekrĺ

tź|ékoztatásra.

Fenti döntés végrehajtása éľdekében a,Jrlépszavazással kapcsolatos közéľdekú tt$ékoztatási program''

tárgy6, kozbeszerzési étékhatáľt el nem éró beszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívás az
alább i három, aj źln|attéte|re felkért szerv ezetnek került me gküldésľe :

- ODEX outdoorExpert Kft' (székhely: 1021 Budapest, Húvösvölgyi út 64-66' _ adőszźm:
1 4453229 -2-4|, cégegyzékszttm: 0 1 09 904483)

- JCDecaux Hungary Zrt' (szék'he|y: 1027 Budapest, Ganz utca 16. IV. em. - adószám:

1 34083 8 1-2 -4|, cégsegyzékszám: 0I 10 0453f6)

- IK Közterületi Kereskedelmi Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 7. _ adőszźlm:

f539 53 89.2-4I, cégsegyzékszttm: 0 I 09 f7 269 4)

Azajźn|atokbenýjtásának határideje f0I6. szeptember 7f . napja 9.00 óra volt.
Az ajánlattételľe nyitva ál1ó határidőben egy aján|at került benyrijtásra.
Az aján|atokelbírálásának szempontja a legalacsonyabb ár elve szerint került megllatfuozźsra.

Az aján|atok felbontásakor azB|őkészítő Bizottság az a|álbbi megá||apitásokat tętte:

1. oDEx outdoorExpert Kft.(székhely: 102l Budapest, Htivösvölgyi út 64-66' _ adószám:
14453ff9-f-41, cégegyzékszám: 0l 09 904483) a tarta|mi és formai kĺivetelményeknek meg-
felelő'

Az ár at az al ábbi tálb|ázat ossze

Eszkozok
Ąónlati nettó ár Ft

oDEx outdooľExpeľt Kft.

Céltábla I .818.000.-
Promobíke 2.126.4r0.-
Lensőkaros tábla 2.670.000.-

Osszesen: 6.614.410,-
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AzB|ókészítőBizottságtaľtalmimegźi|apitźtsaiaza|źtbbiak:

Az érvéĺyes ajánlatot benýjtó ODEX outdoorExpeľt Kft. (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út
64-66. _ adősztlm: I4453f29-2-4I, cégsegyzékszám: 01 09 904483) az eszkozok |egyártására és a
kapcsolódó hirdetési szo|gáltatásokra a legalacsonyabb ajźn|ati árat adtanęttô 6.6|4.410,- Ft összeg.
ben. Az ajźn|at megfelel az e|várt miiszaki követelményeknek, és az aján|ati ár a rendelkezésre álló
fedezeten belül, a becsült nettó 7.300.000,- Ft értéket nem haladja meg.

A fentiek alapján javaslom a,,Népszavazássa| kapcsolatos kozérdekű tájékoztatási progĺam'' tálrgyű,
közbeszerzési éľtékhatán el nem éro beszerzési eljárás éľvényesnek és eľedményesnek minősítését,
továbbá az ODEX OutdoorExpeľt Kft.-t, mint érvényes ajĺínlatot benyujtó aján|attevőt az e|jétrás nyer-
tesének nyilvánítani, valamint javaslom az eszkózöklegyártäsźtra és a kapcsolódó hirdetési szolgálta-
tásokľa vonatkozó vállalkozási szerződés meskötését.

tr. Á' beterjesztés indoka

Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban a döntés meghozata|źra a Tisztelt Bizottság jogosult.

m. A diintés céIja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja az Budapest Fováros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat a,J..iépszavazással kap-
csolatos közérdekű tźýékoztatási progľam'' keretében kiíľt beszerzési eljárás eredményének megállapĹ
tása.

A nyertes aján|attevo aján|ati źľa szerint az eszközok|egyártása és a kapcsolódó hirdetési szolgáltatá-
sok díja 6.674.410,- Ft + f7oÁ AFA, azaz bruttó 8.400.301,- Ft. A pénzügyi fedezet a 1l101 címen
biztosított.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

Budapest Fővĺáros VIII. kerület Jőzsefvárosi Önkormáĺyzat Képviselő-testiiletének a Képviselő-
testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatáről sző|ő 3612014. (xI.06.) önkormányzati ľen-
delet 7. mellékletének 1.1.3 pontján alapul.

Mindezek a|apján kérem az a|źtbbihatttrozatí javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság-.1igy dönt, hogy

l. az ,,Népszavazássa| kapcsolatos k<jzérdekű tźĘékoztatási program'' tźlrgyil, közbeszerzési ér-
té|<határt el nem érőbeszerzési eljárást érvényesnek és eľedményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: f0|6. szeptember |2.

2. ahatározat 1. pontjában megjelölt beszerzési eljáľás során a legalacsonyabb źr elv szerinti ér-
tékelésľe tekintettel az ODEX outdoorExpeľt Kft. (székhely: 1021 Budapest, Hiĺvösvölgyi út
64-66., adószám: |4453229-2-4I, cégtregyzékszám:01 09 904483) aján|ata érvényes, alkalmas
a szerződés teljesítéséľe, nem áll kizárő ok hatálya alatt.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. szeptember I2.

3. a hatirozat 1. pontjában megjelölt beszeľzési eljáľás nyertese az ODEX outdoorExpeľt Kft.
(székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi rit 64-66., adószttm: I4453f29-2-41, cégjegyzékszám:
01 09 904483). Az elfogadott aján|ati źr 6.614.4IO,- Ft + f7%o 

^FA, 
azazbruttő 8'400'30i,-

Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember |2.

,LL





4. a felkéri a polgármestertahatározat3,pontja szerinti vállalkozási szerzódés a|átirásźlra.

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

A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles kĺjľét érintő döntések esetén az e|őteqesztés előkészítőjének javaslata akozzététe|
módjára: honlapon

Budapest, 2016. szeptember 12.
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A JÁNIÁ'ľTETELI FELllívÁs

ohtpszavazássa| kapcsolatos közeľđckiĺ tájěkoztaĺ:ísi program'' tĺárgyri, közbeszerzési éĺéklraĺ:iľt
eI nem érń besz.erzdsi eljáráshan

(bccsük érték bruttó 7.300.000.- Ft)

Budapest Fóváros VIII. keľĺi|et Józsefváľosi i)nkormányzat köz.beszprzési értékhatfut cl nem éľó
beszerzési e$áĺást hiĺdet meg' amelyben ajáuláttevőként felkéri ont. illetve az on álta| vezetett,szeĺ-
vezetet:

t. Az ajĺinlatkéľő neve, címe:
BtiDÁPEsr FovÁRos vTtt. KERtII.ET JozsnFvÁRosl ÖI\:KoRMÁNYZAT
Cím: l082 BudapesĹ Baross u. 63-ó7.

Áz aján|atkérő nerćben eljánĺ szervezet neve, cime, télcfoĺ. faxszáma, e'mail cĺme:
Budapest Fóváĺos VII]. keriilet Józsefrrĺĺosi Polgármesteri Hivatal
Cím: 1082 Budapest' Baross u. ó3-67.
Tel: 06-1459-2567
Fax: 159-2f'76
E-mail: gazdďkĺldas@joxefuaľos'hu

2. Az ajánlatkéró által a szeľződéshez renilelt e|nevezós:
ĄánlaÍteľő feladata vállalkozisi szerzödés keretében az ajánlaťtételi felhívás 3. s2. me|léklet
* rrrűszaki leíľásában foglaltak _ szeľinti a 20}6. oLtóber 2.i népszavazíssal kapcsolatos kö,z.
éŕdekű tájékoztatási progľam ľészeként céItábla és pĺomobike eszközökön megielenö plakátok
les.áÍtása a kapcsolóĺlĺ5 hiľdetési szolgáltatások biztosítasa valamint lengőkaros tábla kĺvitele.
zése. felszeľelése,

.Ą szerződés idötańämä' {eljesÍté.si hatáľidő:
Á vá|lalkozási szerződés határozott időtaĺamri.2016. szeptember 14-?016. október 2' napjáig
taľtó.'

.Ąz ajánlatkéľő pénziigyi e|lenszĺlgá|tatásának feltétele:
Á beszerzés Íinanszíľoz-ása Ájárllatkórö saját forrásłíból történik. Ąánlat}ĺéró előlegeÍ nenr Íi.
zet. Az ellenszolgáltatás a teljesítést követôen benyújtott sámla el|errében. a teljesítés igazolćl.
sát ktivetően, 15 napon beliil, árutalással kerü| kiegienlítésre.

Aján|ati áľ

Az ajánlatban szeľepló áraklrak fix ĺ{mak kell lennĺe' vag.vis az ajan|atter,ó semlnilJ,en fonná.
ban és semnril1,.en hivatkozással sem tehet változó áľat tĺĺalmaz.ó ajánlatot' A nettó árakaÍ
űgy kell megadni, hogl az'ok tartalmazzanak minĺlen járulékos költségeĺ fiiggetlenül azok
formájátol és f.onásától. Ąánlattevó az aján|ati áľat neln,módosíthatja.

Áz ajánlati ĺi.rnak teljes kĺĺriĺnek kell lellllią vagĺis magába kcll foglalni mirrde'n ajánlattev<ii
kiÍjzetési igéný. Az Ajánlattevőnek az ajár'|at| iárat a megadott részletezés szerint a szcrzödés
ĺĺrgvának te{es köľü megvalósításáľa, rögzített díjkérrt kell megadnia.

Áz ajántati rĺľai forintban kell megadni. Ha az ajánlati ár szĺmokkaĺ megadott összege és a be-
tűvel leín összege közi'tt e|térés tan, akkor a betrjvel kiírt összeget tekinti az Ájĺínlatkéĺő ér-
vórr!,esnek'

IvÍinden áľadatot ĺtgy- kell megadni, hĺlgv a nettó áľ mellett a Íöösszesítön egyéĺtelmii formá.
ban szercpeljen az AFA 7o-brrn és iiss;regsz-eľĺien, valamint a bruftó ár. Ąz ajálrlati árnak tar-
talmaznia kell a teficsítés idotartama alatti án.,áItozásbĺil eredó kockázatot és haŠznot is'
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Az ajánlattevők csak ma;yar foľintban (HUF) tehetnek aiĺínlatot és a szeľződéskötés valuta.
neme is csak ez ]ehet' Áz ajánlat csak banki átutalásos fizctési módot tartalmazhat, minden
egy.éb íizetési móđ elÍbgadhaÍatlan az Ajáĺiatkéĺő szárnára.

.Ąnnak meghatározása, hogy az ajánlaÍtevő teheÍ-e {6bbváltozatrů ajánlatot:
Ajáĺlattevö nem téhet többváltozaal ajánlat,ot.

Ánnak meghatáľozása, hogv az aján|attevő a beszeľzés tárg''ának egy részéľe tehet-e
ajánlatot:
Ajánlatkéĺő raľg"vi beszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi Iehetóvé ĺéslajánlatok tételét,

Áz ajánlatok e|bínĺIásáľak szempontja:

Ąan|atkéľő az ajĺłnlatokat a legalacsonyabb áI elve sz-erint érĹékeli.

Kiaĺró okok' a|ka|massági követelmény.ek:
Kĺzáľó okok:
Ajánlattevó kizárasra keľiil, anrennyíben az alábbi kizáĺó okok blírmelyike vele szemben fen-
náll:

a. végelszámolás alatt áll. vary vonatkozásábaĺ csődeljárás elĺelldeléséĺól szóIó bíńsági végzést
kŕizz.étettet rary az ellene indítoti felsámolási eljárastjogerósen elrendeltět vagĺ ha a gaz.
dasági szerepĺő szenélyes joga s:lerinti hasonló eljáľás van folyamatban, vagĺ aki szeméIyes
joga szeńnt ha^sonló helyzetben van;

b. tevékenységét felfiiggesaette vagy akinek tevéketlységét fe|fiĺggesztették:
c' gazdasźLgĺ,illetólegszaknraitevékenységévelkapcsolatbanjogeľősbíľóságiíÍéletbenmegáIla-

pított bĺincselekményt követctt e.|. amíg a biintetett előélethez ffzódó hátrányok aló| nem men-
tesült vagy ďĺinek tevékenységéi ajogi személl1.el szemben a|kalmażrató büntetójogÍ intéz.
kedésekľől szóló 200l. évi CtV. töívény 5. $.a (2) bekezdés b). vary g) pontja alapján a bíró-
ságjogeľĺ5s ítéletébeu koľlátozta, az eitiltás ideje alaą vagy.ha az' ajánlattevô tevékenységét
más bíróság hasonló okból és nródonjogeľósen korlátozta;

d. ery évnól régebben lejĺáľt adó-, vámfizetési v-agy taĺsadalonrbiztosĺtisi járulékfizetési kötele-
zettségének. a letelepedése szeľinti orság vagĺ az ajánlatkérti székheĺ.ve sz.eľinti orszígjog-
szabályai alapján . nem tett e|ege.t, kivéve, ha nlegfizBtésére halasz.ĺást kapolt;

e. a 2013. június 30-ig batályban volt, a Btintető Tiiľvénykönyvról szĺjló 1978. évi.[v. tön,ény
szerlnti bűnszervezetbell ľószvéteĺ . ideéľtve a bűncselekmény brinszervezetben tŕiľténö elkö-
vetését is ., vesaegetés, vesztegetés nemzetktizi kapcsolatokban, hűtlen kezelés. hanyag kczc-
lés, kö|tségvetési csalás, az euľópai ktĺzösségek pénztigyi érdekeinek megsértése vagy pénz-
mosás lrrĺncse|ekméný' illetve a Büntetó Tilrv'é.n.Ykijny!.ľôl sz,ó|ó Ż012. évi c. ĺŁin'ćtly xxvll.
Fejezetében meghatáĺozotr komrpciós bűncseleknrények, bűnszcrvezetben részvétel - ideéľtv,e

bűncselekmény biinszerv.ezeĹben történô elkövetését is -, hütlen kezelés, hanyag kezelés, kőlt-
ségvetési csa|ĺís vagy pénzmosás bůncselekméný, illetve személyes joga szerinti hasonló
biincse|ekményt követett ęI, feltéve, hory a büncsclekmény elkövetése jogerös bírósági ítéĺet-
ben megállapitá.st nyerĺ' ämíg a biintetett előélethezfüz,łdoháuányok a|ól nem nleirtesült;

Í. az adolt eljrírásban elóírt adatszolgáltatáśi kötelczertség teljcsítése során olyan ltanlís adatot
szolgáltat. vary hamis n;ĺilatkozŹ;toiÍeszż amel-v a veĺseny tisfaságát l.eszélyezteti;

g. tekintetében a kiivetkezó feliételek valamelyike megľalósu|:
ga) nem EU., EGT- vagy oECD-ugállamban vagy olyan állaĺnban ręndelkezik adóilletóség.
gel, urellye| N{agyarorságnak ketiós ad.5ás elkeľiiléséró| szóló egyezmén-ve van' vagy
gb) olyan szabiíl-v-ozott tőzsdóll nem jeg1'zett tarsaság, amelynek a pénzĺnosás és a teĺrorizmus
finaĺszírozása nregelözésérol és megakadályozásáról szóló 2007. évi cXXxvI, tÓrvén-v 3. s
il pontja sz-erinti tényleges tulajdonosa nem nregísnreľhető.

Az el.iárrísban nem lehet ajánlattevő vagy ĺész.r,ételre je|entkező az a gazdasági sz.ereplő, amely.
ben közvctetten vagy közr,etlentil több, mint 2í9lros tulajdoni réssze] Yag}. szavazati joggal ren-
de]kezik olyau.jogi személy vagy jogi személ.v.iséggel nem ľendelkezó gazĺlasági táľsaság, amely-
nek tekinteiében a g. pontban rneghatározott feltételok Fennállnak.
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Ámennyiben a több, lnint 25%-os tulajdoni résszel vagl szavazati háĺryaddal rendelkezó gazda-
ságĺ táľsaság taĺsuláskéut atlťlzĺt akkuľ az ilyen társulás tulajdonos társaságaiľa vonatkozóan ke|l
a g. pont ga) a|pontja szeľinti fe|tételt megfelelóen alka|maäi.
A d. pont szeľinti adófizetési kötelezettség aĺatt a belftildi székhelyÍi gazdasági sz.eľepló tekintcté.
ben az á||aĺni adtihatóság és a vámhatóság által nyilvántartott adófizetési kötele?śttséget kell érte.
ni.

Az e. pont szerinti hasonló bĺincselekmény alatt az Európai Unió más tagállamában letelepedett
ajánlattevó esetében
rf bűnszľrvezľtben részr'étel bťncselekmény esetén a szen,ezeft bünözés elleni kiizdelemről sz.ó-
ló' 2008, októbeľ 24.i 2o08i84l/IB tanácsi keĺethatáĺozat 2. cíkkében meghatrłrozott bűnszerve-
zetben való rész.r'ételhez kapcsolódó búncsclekmén1Ą
bl vesztegetés. vesaegetés e|fogad.ása, hivatali vesaegetés, hivatali vešztegetés elfogadásą vesz-
ĺegetés bíróságí vagl hatósági eljárásban. \€sztegctés e|fogadása bírósági vagy hatósági eljárás.
ban bűncse|elĺtény esetén az 1997. május 26.i tanácsijogi aktus 3' cikkében meghatiiľozott kor-
rupciót
r;/ költségvetésí csalas bűncseleknény esetén az Erľópai Közösségek pénzĺig'i éĺdekcinek vé-
delnréról szóló egiezmény l.' cikke szsrinti csaĺást'
d) pénz.mosás blincseĺekmény esetén a pénzĺiryi rendszerek pénzmosás cédára való felhaszná|á.
sának megelózéséĺől szoló, I99i. június l0.i 9li3OslLGK tanácsi iľ:ĺn1ielv l. cikkében nreglratá.
rozott pónzmosiísÍ
kell érteni.

A d' poĺtban meghatarozott időtaľtarnot mĺlldig a kiałró ok fenn nem állásának ellenörzése idő-
ponsftol kell szämítani'

Igazolás módja: eredetben, az ajrínlattételi felhĺr"ás 2. sz"ímú mellé|dete szeľinti nyilatkozat
aláĺrásávaI.

ĺ\z alkalmassági követelmén}.ek:

Az ajánlattevők míĺszaki.szakmai a|kalmasságának megíté|eséhez szüksógcs adatok és a
negkłivetelt igazo|ási mód !

ľĺ.1 Ajlín|attevő csatolja az ajál|attételi fclhívás l.eladásĺłĺól visszafelé szánlĺtott 2 óvberl (24 hó-
napban) teljesítettjelentósebb szolgáltaĺásaillak ismeĺtetését - |egalább a teljcsÍtes idejc, a szer.
Zidést kötó mrĺsik ťęl' a szolgáltatís tár$la, továbbá az ellenszolgiiltatás összege vagĺ a korábbi
szolgáltaĺás lnennyiségéľe utaló más adat megielôléséľel - tartďmazó, á|tai]a a|áirt rryilatko:atrít.
Igaz,olrĹs módja: r|z ajánlattevő áItä| kiál|ított nyilaĺko?át eľedetben.

Az ajánlaŕtevők műszaki-szakrtrai a|kalmasságának minimumkłivetelménye(i):
M.1 Ajanlattcvó atkalmatlan. ha nem rendelkez.ik az ajánlattételi t-ęlhĺvás fe|adásátol visszafelé
sźtttítoit ? évben (24 hútapban) min. 1 db kütönálló szerzódés keĺetében teljgsített eg,y-enként
legalább nettó l,5 nrillió Ft éĺtékú besz'erz'és tárrya szetinti refcrenciávál.

.ĄjánIattéte|i határidő: 2016. szeptember 12. 9.00 óľa

Ájáĺlanevő a megtb|olö ajánlattetel éľdekében az ajánlattételi felhívásban ftlgla|takkal kapcso.
latban írłísban kiegészítő (értelrnez,ó) tájé'koztatást kérhet az ajánlatkéloĺől.
A kiegészítő tájékoáatás kérésének hatarĺdeje: ?016. szeptenlber 9. nap 12.00 óľa.

.Az ajáIllat |renyŕljtásának címe:
Ajánlattevő ajánlatát e|ektronikus ťrĺon ny'1jthatja be az alábbi cínlekre:
balisanicířjozse'fuaros.hu és eaIalnbose@jgzsefvaroŁlu

Az aján|attétel nyelvc: magyaľ

,/r e



t2. Az ajánlaÍok felbonÍásárak hely'e, ideje, szerződáskiiĺés ten'ezeft időpontjal
suaäp"*t FővIáros VIIĺ. keľíilet io,'"n,.ĺ*'i Poĺgrłnnesterí Hivaĺal, Gazdálkodasi Ügyosztály

III' emelet 3 15. sz. lrclyiség l 082 Budapest Baĺoss u. 63-67.

13.

l'ĺ.

15.

Bonüĺs idópontja 2016. szeptember 12. 9'00 óra

.A szerzódéskötés tervezett ídőpontja: az e|járás eredményét rnegállapíto Városgazdá|kodási és

Pénzügyi Bizottság döntését kôYetően.

Áz ajánlatok felbontásán jc|enlétre jogosultak:

Az ajánlatkéró ĺ{rg.'-ĺ beszeľzési eljáľlísban ajánlattevók vagy ajánlattevók eljáró képviseloinek

jelenlétet biztosĺqia.

.Ąz ajáulati kiitłittség minimáIis időtaľtama: .Az ajfulattételi határidő lejrłĺtától sálnítÔtt l5
rlaP.

Á tárgyalás lefolytaĺásának meuete és az ajánlatkóľó által etőírt alapvctő szabá|yok:

Jelen e|járásban az Ajantatléró taľglalást nem folyat'

.Ä dohumentációľcnde|kezésľe bocsátásának módja' határiĺleje, heszerzési he|ye és pénz-

ügyi feltéte|ei:
Ajinlatkéró ĺárgyi beszeľzési e|járásban kĺilön dokumentációt nern készĺt.

.Amennýben a szcrzőđés EU alapokbó| Íinanszĺrozott projekttcl éďvagy progľamma| kap-
csolatoso úgy annak megielölése:
ľrĺrg,i besierzési eljáľás az EtJ alapokból Íirranszírozott projekttel éďvag" progľammal nem

kapcsolatos.

Eg5ĺéb inľormációk:
f,2 ajanlattéĺeli felhÍvást ajránlatkéľó eleltronikus úton bocsájtja ajánlatel'ők ľelrĺlelkezéséľe.

Ájálrĺattevő ajánlatát eĺektronikus riton nyújthatja be a ĺ,0' pontban megadott címekre.

Ájálrlatkéľő csali az alábbi fonnai követelményeknek megfeleĺő, elektronikus úton bcny'rijtott

airínlatokat fogadj a eI:

- elsó o1dalaként fe|olv'a.só|ap szeľspeljen, amely,ben kôzölni kell az éĺtékelés alĺí keľiiló ada.

tokat az ajánlattételi fe|hívaslioz mellékelt mintĺában. meghatráĺozottak szeĺint' Az ajánlati áĺat

netto ôssźegben ket| megaĺlni. Ä felolvasó lapot cégszerii aláĺľással, bélyegzőIenyomatĺal el-

láwa. szkellne|t pdf formátunrball lehet benyújtani.

- mĺĺsodik otdalkéĺrt a kiz{rtj okokra vonatkozó nyi|atkozat sz-eĺepeljen. A ľyilatkozztot cég-

sz.eĺü aláírással, bélyegzőlenyomattal ellátva, szkennelt pdffonnátumban lehet benyujtani.

. hannadik oldalkélrt a referenc,ia ry-ilatkozat szerepeljen. A referencia nyilaĺkozatot cégsze-

ńí aláírással. bél.'-egz-ólenyornattal ellátva. szkennelt pdf fol.mátumban lehet benyújtani.

- negrcdik oldalként az aĺazott kiiltségvetés szerepe!|err közéľdekű tájékoaatási eszközök

szerinií bontásban. Az árazott kôltségvetést cégszerů a|áíŕással, bélyegz.ölenyomattal ellátl.a.

szkennelt pdf foľmátumban lehet ben1.r.1itani.

Éľvényelen az ajánlat, ha az Ąánlattevô a jelen felhívásban megbatártrzo1lkizáĺó okok hatálya

alatt áll.

Az ajárIatok ôsszeällítasával és benyí{tásával kapcsc|atban feĺmeľült összes kôltség az ajánlat-

tev(iĺ terheli.

Ĺ7.

18.
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Á'mennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat jrem magyar nye|ven keÍül benylijtásľa nra.
gyar nyelvü fordĺtrísa is csatoĺandó.

19. Áján|attétcli fe|hívás mękĺĺldésének idłipontja:

Budapest. 20 ĺ ó. szeptember 8.

2016. szepteurber 8.



I. sz' melléklet

Fe|olÝasrílap

$épszavazássa| kapcsolatos kłjzéľdekű tájékoztatlísi program" tĺárgru. kłizbeszerzési értékhatáÍt

el nem érő beszerzési eliáľásban

* ĺ\z ajánlati áľat kériük számmal nregadni és betrĺvel leími|

[Kelĺez.és]

[cégszeľíl aláírás]

\^{

Áján|atteĺő neve:

Aj ánlattevó székhelyei

Aiánlattevo adĺ5sáma:

Telefon

Telefax:

E-mail:

Kiielölt kapcsolattarto:

KijeIölt kapcsolattartó elérhetösége

(telefon, fa:i, e-mai l):

Eg1yösszegű nettó vállalkozóĺ
díj+ÁFA (It)*



2. sz' melléHet

i\yilatkozat

,,Népszavazással kapcso|atos közérdekű ľájékoztalási pfogřäm '' tárgyri közbeszerzési éĺtékbaÍárt
el nem éró beszerzési eljáľrisban

Alu|írott''..'''...társaság(aján|aĺcvő),mely'etképvisel:

az a|ábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem álhtak fęnn velem / velĺ'ink szemben az a|ábbi kizáró okok, mely szeĺint nem lehet ajÁnlattevĺ5'
aki:
a. vége|sánlo|ás alatt áll, vas/ }'onatkoásában csödeljliĺás e|rendeléséról szóló bíľósági végzést

köz-zéteĺtek, vagy az ellene itrdított fÔ|sámolási eljárástjogsrősen elrelrdelték, vagy ha a gazdasógi
szerepló sz.emély'esjo-ua szľľinti hasonló e|jáľás va$ folyarrratban, vag1z aki személ.vesjoga szerint
ha.sonló helyz-eĺben van;

b. tevékenységét felfu€€esztette vagv akínek tevéken.vsógót felliigge'sztettek;
c. gaz.daságĺ. illetőleg szalĺmai tevéken1,ségévcl kaPcsolatbanjogeľős bĺľósági ítéletben mega|tapított

biíncse|ekméný kiiveiett el, amíg a bünteteťt elóélethez fťrződő hátrányok alól nem mentcsült; va5t
akinek tevékenységét a jogi szenlé|lyel szemben alkalmażmtó biinteĺ<i'jogi intézkedésekról szoló
200 l . évi clv. tőn'ény 5. $.a (2) bekezdés b), vagy g) ponda alapján a bíróság jogerós ítéletében
kor|átoaa" az eltiltás ideje alaĘ vag.v ha az ajánlattevó tevókenységt mrís bíróság hasonló okból és
mĺ5don jogerősen korlátoztal

d. egł évnél ľégebben lejáĺ ad<5., r'ámÍizetésĺ vagĺ táľsadalombizosítrĺsi járulékÍizetési kötelez€ttsé.
gének - a |etelepcdóse szerinti orszig ýagy a?. ajánlatkérő székhel1,e sz.eľínti ország jogszabál1ai
alapján - nem tett eleget' kivéve, ba megfizetéséľe halaszĺíst kapoiĺ;

e. a 20l3. június 30-ig hatrílyban volt, a Biĺntetö Tön,énykön1'vről szóIó I 978. évi IY. tört'ény szerin.
ti bíinszeľvezetben ľészt'étel . ideérĺ'e a biincselelĺlérl1' biinszervezetben tö'ŕénő elkö'vetésćt is.,
vesztegetés, vesztege.tés nemzeĹkozi kapcsolatokban. hrjtlen kezelés' hanyag kezelés. kökségvetési
csalás, az eurtipai ki)xisségek pénztigyi éľdekeiuek megséÍtése vagy pénzmosás btĺncselekménfi
illetvc a Bĺintetö Tö'rÝ,énykönyvről sz-óló ?012' éYi c. tön,.en.Y- XXVll. Fejez.etében lneglratálozott
korrupÓiós bĺĺncselckrnényct bűnszervezetben részlłétel - ideóľtve bĺincselekrnény bülrszervezet.
ben tdrténő elkôvetesét is -, hrĺtlen kezelés. hanyag kezelés, kłĺltségvetési csalás vagy pénzmosás
büncse|ekményt' illetr,e személyesjoga szerinti hasonló biincseĺekményt köYelett el, ťeltévą hog}
a bĺĺIrcseleklnóny clkövetésejogeľłis bírĺlsági Ítéletben megállapítást nyeft amíg a büntetett e|óé-
|ethez ftlzodö hźtuilnyok alô| nern mentesi.ilt;

f. az adott eljárásban előírt ađatszolgáltatási kötelezettség teljesítese sorrán olyan hamis adatot szol-
gáltat' vagy hamis nyilatkozatot tesą alnely a verseny tisztaságát veszélyezteti;

g. tekintetében a következő feltételek valalnely.ike megl,alósul:
ga) neln EU-' EGl.- vag.v" oEClD-tagállamban vag1 olyan államban ľendelkezik aĺĺóilletóséggel.
me|ly'el Magvaĺországnak kettős adóás elkeľi'iléséľól szóló egyezmény'e van. vagy
gb) olyan szabá|y(jzotÍ' tőzsdén nem jeg5izctt társaság. amelynek a pénznrosás és a ĺerrorizmus fi-
nanszílozźsa megelőzéséri5l és megakadályozasáról szó|ó 2007. évi cxxxvl. [dľvény 3. $ 17 pont.
ja szerinti tén1,ĺeges tulajdolrosa nem nlegisnreľbetó'

Az eljárásban nem lehet aján|attevö vag-v részvételre jelen1kez.ó az a gazd,asági szeľeplö. amelyben
közvetetÍen vagry k.iiz.r'etleniil tobb, lllint 25olo-os tulajdorli résszel vagy szavazati joggal rendelkezik
olyanjogi személy r.a5,jogi személyiséggel nenl rcndelkezö gazdasági társaság. alnc|yne,k tckinteté-
ben a g. pontban megrhatározott feltételek fennállnak.
Amenlryiben a több, mint 259í-os tulajdolli résszel va5l szava:rati hány'addal ľendelkezó gazdaságĺ
ĺársaság táľsuláskúnt adózik' akkor az il1.en ĺłľsulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kcll a g, pont
ga) alponťa szeľinti felté'te|t megĺělelően aIkďrn:uni.

A d. pont szerjnii adóÍizetési köte|ezettség alatt a belfijldi székhclyĺi gazdasági szerep|ó tekintetében
az ź||ami adöhatóság ćs a vámhatóság által nyilvántaltott adófizetési kötelezettséqet kell érreni.
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d) pénznosás bűncselekmény esetérr a pénzĺiryi rerrdszeľek pénzĺnosás céljára

sáĺrak mcgelőzéséról szoló, 1 991 ' 
június l 0.i 9 ll308/EGK tanácsi irárryelv l .

Áz e. pont szeľinti hasonló bűncselekmény alatt'az Európai Lĺnió mĺís tagállamában letelepedett aján-

lattev'ö esetében
a) biiĺsz.en'ez-etben részvétet bűncseleknéĺy esetén a szErvezett bűnőzcs clleni ktizde|emľőI szó.

ló. 2008' októbeĺ 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 2. cik]cében meghatiírozott blinszsr.
l'ezetbęn vató részvételhez kaposo|ódó bűncselekményt,

ó veszlegetés. vesztegBtés elfogadása. hivatali vesztegeĺés' lrivatali veszJegetés elfoga<Iása, vesz,-

tegetés bíľósági vagy_ hatósági eljárásban. vesztegetés elfogadĺłsa bírosági va5i hatósági eljá-

rĺłsbaĺ biincselekmény esetén az l997. május 26.i tanácsijogi aktus 3. cikkében meghatározott

korľupciót,
c) költségretési csalás bůncsele,lĺmény- esetén az Európai

delrnéľtll szóló sgyezmény. I. cikke szerinti csalást,
Közösségek pénzÜgvi érdekeinek vé.

való felhasanáĺá-
cikkében mcgha-

tározott péÍIzrnosást

kell éĺteni.

Á d. pontban meghatározott időtaľtamot mindig a kiáľó ok těnn nem állásának ellerrőľzése időpontjá.

tól kell sánítani.

Kelt:

cesszcru araras
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3. sz. nelléklet

łIusz".Ą.KI LpÍBÁs

'Népsz:vazíssal 
kepcsĺllatos közéľdekű tájékoztatási program- tátgy,(l, ktizbeszezési értékha-

tlárt el nem érő beszerzési eliĺiľáshoz

A Budapest Fővtíros VIII' keľiilet Józsefĺ,árosi onkormán.vzat Képviselo-testiileĺe a l'88i2016
(1X'08.) és a 189.Q016 (Ix.08.) számú haiározataiĺ,al döntött arróI, hogy a2016, októbeĺ 2-i
kényszerbetelepítés elleni ĺépsavazźssal kapcsolatban közérdekú tájékoztatĺásí pÍogramot
indít, amelynek keretében az a|źlbbi eszköztiket és szolgĺiltatĺísokat kív.ánja beszerez'ni:

1.
Eszkiiz: cé|tlab|a
Méľeŕ:5040x2380 mm
Iđőszak (napok száma): 17 nap
Darabszĺĺm:2
IďőÚaŕam: 1{l óľalnap
Teriilet: Jĺĺzsefváros

2.
Eszkôzl pľomobike
MéľeÍ l20xl80 cm
ldőszak (napok száma): 1 7 ĺap
Daľabszám:2
Időtaľtam: 8 ĺíľa/uap
Teriiletl Józsefváľos

Eszköz: |engőkaros tábla
]\ĺérct: 84x120 cm
Időszak (.napok száma): l7 nap
Daľabszám: 50
Teľiilet: VI'ĺI. keľii|et Baľoss uÍca (vil|anyosz|opok)

'l-ovábbi kikötés:

Az ajĺĺnlati árnak tartalrnaznia kell a céltábla lengĺ5kaľos táblak gyártrási és kihetyezési (le és
felszerelés), és valameÍľry'i a kihel;.ezésbez szükséges engedély. hozzájáruĺĺás beszeľzését.

,fuĄ
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f. $e nrelĺd}ťer

Jr.}itstkrľ:et

"!ť€p*aĺazi'*o*t łłapc*ot.*to* ktirćĺdeŁű,ĺńjékĺĺĺtłátt pręram éŁfugri }i&&*szeľzésj éľtćkbgĺÁľt
el neĺn érö bcszcrĺlsi cljáĺ:ĺsbĺĺ

J|ĺutíľ*ĺt ..Ť"ffi}'"'..'.' '....', tá'ĚeŠág {sjáĺfutĺaĺ.öt meĺ1et ktipvisłĺl'.s*'x}* 1t".ł"."łł *.-e,a

'C}':iŁ.}'*'ex* Ęĺ.Ył.& k-'fuĄ '"Et aIáŁłíl łyiI*{Łozato{ i*s5!űt{ż

},íeľn állnďĺ ťenn v*|em / veĺii*\ srembęn ar aĺábbi kiafuó oĺcok" ĺĺl*ly sĺe.rtní ĺem ĺŮh*ł Ejłirr!ä't.er.ö"
alĹt:

a' vcge|sz{ĺnł{ós a|aar áłI, lagl.'1ana(ks?j5łiban csôđt$áiÉľ ełr(trĺdęl*s&ő} szđló biróságí vćgeáĺtk$äzétśtteŁ vagy az eĺlene iądíroľł felszámolĺisi eljáľräj jogeľosen e.tĺendet'éŁ vagll h;" p'cuxgi
;zereľ.iý.sryméÍłeś jo6a sľ*ľltrti hasonlĺi łĄiéĺĺĹs v*n ľolľřĺaĺ&arą vagĺ ĺtĺ ĺxĺrĺěĺs*u,ingu**xot
hłxsołĺđ h*lyeei*len tĺw

1' Ľ:-l-:lyľ.eŕ.* felftiggesaeue ľary akineŁ tevéhľnyrégćt ľeiftgg*saetóh;
c. gazlasEg'. ll|slÖl*g sralśmai ĺevékełységével kapcsolatban^fogtľós bĺĺółágí ĺtćler6ęn mügállapíÉonbüncselekményt kóľetet *l.'amĺg a bĺ1lrt*teft eiőělethc,. íü'đdó hátłĺn5.ok í!ĺil neľĺl meni*,tę n"g}*

*ľ.*.Ę":ľ..."ységeĺ ajogi eryfl|ľeĺ szemben glt:'alo,6á}sĺó bj}ňő].s.il.ćääätľoI szłlo
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