
Budapest Főváros-VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsága

sz. napirend

ELŐTERJESZTES
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2016. szeptembeľ 2ó-i ü|éséľe

Táľgy: Javaslat ,,Kivitelezési vállalkozásĺ szeľződés keľetében a Vas utca 14. szál,m alatti önkoľmány-

zati helyĺség felúj ítása'' tá ľgyú kilzbeszerzési e|j á rás megindításáľa

EloterjeSZtő: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZĺt.,Farkas ors vagyongazdálkodásiigazgatő

Készítette: orosz Gábor diviziővezeto
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A dönté s e l fo gadásáh oz e gy szeru szav azatÍóbbs é g s züks é ges.

Meltéklet: 1. sz. melléklet aBirá|ő Bizottság haÍározata
2. sz, mel|ékJet eljárást indító ajánlattételi fethívás és dokumentáció

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

L Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testiiłet a221'l2OL5.6.n) sztlmÍlhatározatátban döntött arľól, hogy a Fővárosi onkormányzat

és a Józsefvárosi onkor mányzatkbzött íor"3átt, a ;,Európa Belvárosa program II., a Palotanegyed Kulturális

Vaľosmegújításď, című pźĺ|yázatban akozběszerzések és beszeľzések lefolytatását követően a kötelezettség-

vállalással nem terhe1t szabad forrást a Kortárs Galéria negyed kialakítására, a megvalósításhoz szükséges

marketing tevékenységr e, azEuĺőpagelvárosa Program lI.-iá|yáLzaton belül projektmenedzser tevékenység-

re használja fel.

A Képviselő-testtilet a22LlfO1'5' (X.fL,) számÍlhatźrozaIának 4. pontjábu\ie! döntött, hogy felkéri a Jó-

zsefuárosi Gazdálkodási Kozpont żrt-t aTámogatási szeruődés m.ódosítás hatálybalépését követően az on-

kormányzati helyiségek tervezésének, ĺ"lĺjití.f*r. é: Tú:.*i ellenőrzésének megvaĺósitásfua. valamint a

Vas utcä L4, számÍl ĺá,tsasház a|apitő okiratának a módosításáľa.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 4Igl2OL6. (Yľ-2) szźtmíthaÍározatában módosította a20Í6.

április 26-źn,a ĺozsefuĺľosi cažáálkodásĺ-ťozpon t Zĺt..ielkötótt tervez ési szerződést, különös tekintettel a

szerzi5dés 4.2 pontjábanmegállapított tervezési díjra, mely a vonatkozó polgármesteri döntéssel osszhang-

ban bruttó L.474.7z4,-Ft-ról bruttó 3.060.7-0đ;Ft-osśzegráv ä|tozik.EzeÄ sierződés a progľamban szereplo

négy darab, önkormányzati tulajdonú helyiség,- Bľódy sĺ"99..u 36.2 db,Kófarugő utca 5. ]' db és Vas utca

14. 1' db _ fehijításával kapcsolato, t"*"""Ji munkáa, a kivitelezéshez szükséges műszaki dokumentáció

tartalmának osszeállítására teľemt jogi alapot.

Így a projekt költségei az a|źbbiakszerint alakulnak:
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+.kťt|égbecslés alapján. az a|ábbiprojektelem 
9setén szükséges a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harma-dikRésze szerinti 115. $ (1) bekezdéśe szeľinti, hirdetmény"nemĺlĺ tárgyalás nélkiili kijzbeszeruési eljárástlefolytatni: Vas u. 14. szám alatti önkormányzatihelyiség ŕelrijítása, 3648g/OlNLfusz (249 nm) (rendelke-

zésre áů|ó bruttó fedezet: 492L25oO,- Ft),

A nyertes ajánlattevő fe|adata, hogy az érintett épületeken, a tewezés során felmért, a műszaki dokumentá-
cióban, az árazat|an kciltségvetésben és a s'e.'ődé'tervezetben meghatározott feladatokat végrehajtsa. A
kiviteli tervek készítője a Képviselő-testület 2fIl2O1.5. (X.22.) számÍlhatározataszerint a Jőzsefvźnosi Gaz-
dálkodási KozpontZrt.

A Bíráló Bizottság 2016. szeptember 26-án tartott ülésén vé|eményezte akozbeszerzési e|járálsok dokumen-
tumait, amely bírálóbizottsági ülésen (1. sz. meltéktet) egłhangú dontés mellett:

1.) megszavaztźLk a Kbt. Harmadik Része szerinti 115. s (1.) bekezdése szerinti, hirdetmény nélküli
tárgya|ásnélktiliközbeszerzésieljárása|ka|mazását'

2.) elfogadták valamennyi felhívás, dokumentáciő tervezetét, és azol<atjavasolták elfogadásra a döntés-
hozónak.

A Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 22Ll2oL5' (X.22.) szćtmĹĺ képviselő-testületi döntés 4. határozati
pontja szerinti fe|hata|mazás ďapján összeállította a kozbeszerzési e|járások mellékletét képezó műszaki
dokumentációt, amelynek során szintén szükséges vo|t az ajánlattételre felkérni kívánt cégek megh atározása.
A Bíráló Bizottság az aIábbi gazdasági szereplőket taľtotta alkalmasnak az aján|attételi felhívás közvetlen
megkĺildésére:

a) Fauna-Duó Kft. (székhely: 1.1'55 Budapest, Rekettye u. 49.)
b) EU-Line Építőipari Zrt. (szék'he|y:1f|3 Budapest, Hollandi ilt2|.)
c) BERN Epitő Zrt. (székhely: 7800 Siklós, Külterület 0l5/19 hrsz.)
d) Hufer-Bau Kft. (székhely: l l93 Budapest, Könyvkötő utcaff.)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy a Józsefuárosi Gazdáikodátsi Kĺizpont Zrt. f01'6. januáľ 01'. napja
és 20L6. január 31. napja között építési beľuhazas kivitelezoi munkálatokra abeszerzési és közbeszerzési
eljárások vonatkozásában nyilvánosan meghirdetett elominosítési eljráľást folytatott le, meghatáľozott mű.
szaki-, gazdasági és szakmai alkalmasságot vizsgáló ľeferenciákat megkövetelve a jelentkezők részéről.

Az eredményes páiyázat benyujtásának céljából javasoljuk tárgyi közbeszeĺzési eljárások megindítását, va-
lamint az aján|attételi felhívás megktildését a hatźttozati javaslatban foglalt előminősített piaci szeľeplők
részére.

il. A beteľjesztés ĺndoka
A fenti becsÍilt értékek a|apján a kivitelezésre vonatkozóan szükséges a közbeszerzési e|jánás megindítására
vonatkozó döntéshozatď, valamint aközbeszetzési eljárásokat indító felhívás és ajánlattételi dokumentáció
elfogadása.

ilI. A diintés célja' pénziigyĺ hatása

Az onkormányzat eleget tesz az,,Európa Belvárosa pľogram II., a Palotanegyed Kulturális Városmeglijítá-
sa'' elnevezésupáiyázati konstrukció feltételeinek, eredményes közbeszerzési eljárások esetén a rendelkezés-

re álIó fedezet terhére a kivitelezési munkálatok megkezdhetők.

A Képviselő-testület aff1'lf01'5. (X.22.) száműhatározatátban és a Yálrosgazdźikodási és Pénzügyi Bizott-
ság 419/2Ot6. (v'\z.) szźlmű hatfuozatában 66.L28.f03,- Ft az Eurőpa Belvárosa Program II.- a

Palotanegyed Kulturális Városmegújítása keretében maradványpénz és L5.087.284,- Ft saját forrás biztosítá-

sźĺa e|ozetes kötelezettséget apá|yázatban foglaltak megvalósítása érdekében.

A kivitelezés fedezete a fO|6. évi költségvetésben a 1 1605 címen a fováľosi pá|yázati tźmogatás és önkor-

mány zati saj át forrásb ő| terv ezv e'



Iv. Jogszabályikörnyezet
A Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és Működés i Szabá|yzatárőI sző|ő 36/2OL4 (XI.06.) önkormány-zati ľendelet 7. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontja szerint a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dcintkozbeszeĺzési ügyekben 

'a, eIiá,,ás meginđĺtesäról, eredmény megállap ításáró|, beszerzési ügyekben azeredmény megállapításáról.

Kérem az a|á-ŕ,b i határ ozati javasl at elfo gad ását.

H.łrÁRozłTI JAvASLAT

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Kivitelezési vállalkoz ási szerzódés keretében a Vas utca 14.szám alatti önkormányzatí helyiség felújítása'' tárgýeljáľásban, ligy dönt, hogy

1. a közbeszerzésekĺi'| sző|ő fO1.5. évi CXrJII. törvény (Kbt.) Harmadik Része szerinti 115. $ (1)
bekezdése szeĺinti, hiĺdetmény nélktili tárgyalás nélktili Ŕaibesz,eĺzesi eljárást fotytat Ie.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016' szeptember 26.

2' elfogadja ahatźltozatf. szálmű mellékletét képező ajánlattételi felhívást és annak dokumentációiát.

Felelős: polgáľmester
Határido: f016. szeptembeĺ 26.

3. elfo gadj a az a|źtbbi gazdasźryi szereplőket:

a) Fauna-Duó Kft. (székhely: 1155 Budapest, Rekettye u. 49.)
b) EU-Line Epítoipari Zrt' (széIłle|y: 1213 Budapest, Hollandi űtZL.)
c) BERN Epitő Zrt. (székhely: 7800 Siklós, Külterület 0l5/19 hrsz.)
d) Hufeľ-Bau Kft. (székhely: 1l93 Budapest, Könyvkötő utca22.)

Felelos: polgármester
Határido: 2016. szeptember 26'

Budapest, 2016. szeptember 26.

s Ors
kodási igazgatő
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ĺ.1ÁNrłĺľÉľBrr rernÍvÁs
1,. Aján|atkéń: Budapest Fóváros VIII. keĺiite t J őzsefvárosi onkormányzat
círn: 1'082 Budapest' Baross u. 63-67 .

A közbesze rzési e\árás lebonyolítoja:
FŁjclu Ügyvédi Iroda
dr. Flajdu Zokán
felelős akkteditált szaktanácsađő
Ia;.stromszárn 00363
Círrľ 1053 Budapest, Yárházkft. 8.
Telefonszá rrt +3 6-1' / 783- 8364
F ax szárn; +36-1' / 7 83-8364
E-mail info@ jogilag.hu

2. E|lárás Íajtáb
A Kbt. 115. s (1) bekezdés szerinti hirdetménynélhili árgy.alás nélktili kozbeszeĺzési eljáĺás

3. Á közbeszerzési dokumentumokat az ajánLatkérő képviseletében eljáĺó bonyolító szeĺvezet kiildi
me 8 az ĄánIatté|r e f e lké n gazdas ági s ze rve ze te kne k, ě le laronihs úion.

4. 'Ą szeĺződés megnevezése tárgya. mennyisége:

A szetződés tatgya: Galéĺia Negyed pÍogÍam Vas u. 14.-es heýiségek fe\ű1ítása

Mennyiség:

A Budapest MII. Vas utca 1'4. szárr. a|att ta|á|hań épület (ÍIrszz36489/0/N1) 249 m2
aIapteťuůetí helyiségét a tervek alapján megosztjuk, így galéna funkcióra két onálló heýiséget
alakítunk ki. BeIső fa|l<la|akitássa| a 249 m2 heýiség teĺiiletet két tészre osztjuk, melyekhez a

meglévő kétLejátat,illetve a helyiségeket megosztő falazatbankialakítandó kétszárný átjárő zjtő
b.utosítjaa bejutást.

A heýiségek összes Ía|azata injektálás uún fa|szárító vakolarct, Ĺý fehér festést kap. A
padlóbuĺkolatok cseľéIendők.
Az összes homlokzati ablak és bejárat felil1ítanđő, csetélendő.
A teljes felujítással az épťrletben helpt |ap egy-ery iroda, teakonyha, wc, ra|<tÁr/ak

Uj vlz és csatoma ágvezeték kiépítése szükséges. Fíités a meglévő gäzvezeték ĺendszeĺ
széwáIasztásáva| kiilón mérők kiépítésével ciĺkókészi.ilékbíztositásával töĺténik. Á Megtendelő
ďtetnaúv megoldásként kotszeĺű lnfuapaĺe| frítéskialakítást elfogad.
Az elektĺom os háIőzat széwá|aszwa, kirlön mérőkkel kerti{ kiépítésĺe'
A konkrét mennyisége|<et az árazat|an költségvetés taralmazza.

Szetzőđés mephatározása: I(ivitele zésj szenődés

Keretmegállapodás kotésére, dinamikus beszeruési rendszer a|Lalrĺnzására, elektronilĺx árlejtésre

sor kenil: nem

Szeruőđés tel)esítésihatánđeie: szetzőđéskötéstől2016. december 1.-ig tattőhatátozottiđőtartam.
A kivitelezés teljesítés ihaú,rldeje a|att a Megendelő a sikeĺes és hiánytalaĺ átadás-áwéteh el1árás

beÍejezését éní.

5.

6.

7.



9.

8. +Jt.ftqfuł& Budapest MII' Vas utca 14. (ÍIsz:36489/ Ol N I)
NUTS-kód:101

Aberuházás fedezete részben onkoĺmányzatl fotás (-30%), és részben a Fővátosi @utópaBelwáĺosa progľam-]I',,.a Palotanegyed l(ulturáiis Városm eýjitása címíi páIyázat keÍeté; betül)
pá|ýzari forrás. (-70 "/.)

a.) Az ajáriattétel, a szetződés és z szárĺla kifizetésének pénzneme a forint.

b.) FŁetési ütemezés: Megĺendelő 1 végszámla benýtására biztosít lehetőséget 
^szetz ő déstervez etben rneghatátozottaknak megfelelően.

c.) 'Ą szetzőđés szeĺinti és a_jogszabályoknak megfelelő számIa kifizetése a Ptk. 6:130' s (1)-(2)
bekezdésétől eltéĺően, a Kbt. 135. s (1)-(3)' bekezdései, valamint 322/201.5. QĹ3o.i K.ň
rendelet' valamint akozbeszerzési dokumentációban foghltaknak megfeielően töÍténik.

d.) AjáĺlLatkérő előleget nem bŁtosít.

e.) Ajánlatkéń jőtállásibŁtosítékot hatátoz meg a kovetkezők szeĺint:
Ljánlatkérő a szetződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a
szerzőđés szerind., áIta|ános foĺgalmi adó nélki.il számitott ellenszolgáltatás 3o/o-át elérő értékíi
jőtáIási biztosítékothatároz meg. A jőtá|Iási biztosítékot a sikeres és hiánryt.a|an átadás-átvérch

|egyzőkönyv alÁltásakor kell ĺendelkezéste bocsátani. A jőtálLási biztosítéknak a fenłj időponttól a
jőtá|Iásíidőszakidőtattamárakellrendelkezésĺeá11n1^.

A hibás teljesítési biztosítéldral kapcsolatos feltételeket a szetzőđéStervezet tafia1mazza.

Lz aján7attevőknek az a)áĺ.ůaĺlkbafl _ az ajáĺ|ati n1,lJatkozat részeként - nyilatkozniuk kell, hogy a

fen ti biz to sítékok hatándőb en töĺténő b enýjtás ár ől gondos kodnak

f.) Vonatkozó jogszabá|yok hĺlönösen:
- az adőzÁs rcĺdj&ő| szőIő 2003. évi XCII. törvény
- aközbeszerzésekről szóló 201.5. éviCxLIII' törvény (Kbt.)
- aPolgári Törvénykönyvĺől szőIő 201'3. évi V. törvény @tk.)

g.) A tészletes fizetésí feltételeket az Ąánlarl dokumentáciő részét képező szetződés tetvezet
tanalmazza.

h.) A szetződés sotán az egyenes ÁF,Ą. fio"''.zltozás szabáIyaiaz tányađők.

i.) A kifĺzetések tekintetében hivatkozunk az ađőzás rendjétől szőIő 2003' évi XCII. tóĺvény ('Ąt.)
36/ A- $-ára, továbbá az á|]arĺháztanásrőI sző|ő 201'1'. évi CXCV torvény 41'. $ (6) bekezdésében
ÍogIaltakta, amely szeťlnt a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényeseĺ szerződés
olyan jogi személlyel, jogi személyiséggelnem rendelkező szetvezettel, illetve szeruődés aLapján

nem teljesíth ető |ĺfizetés olyan szervezet részéte, amely nem minősut' ät]átthatő szervezetĺek.

1'0. YáItozatokra (a\tetnaĺv) Ąán7atokn vonatkoző információk Ajánlatkérő tobbváItozaďĺ
(altematÍv)Ąáriarctelíogadaza|ább:akszerinü
Ajánlatk&ő a|apajánJatként (nem vá|tozatotképező) a míiszaki dokumentáció szerinti, a megLévő

gázvezetékrendszeľ széwáIasztását követő, külön mérőkkiépítésével, ciĺkókésziílék biztosításával
tórténő kotszeríísítését érti. 

?



'{ltematív (azaz az alapajánLatváItozatatképező) aján7at alatt ď1ánLatk&ő a gámezeték tendszeĺ helyett
korsz erĹí infuapaĺe|- tíités lrualałításfu éni.

Ajánlztk&ő tájékozta\a az ajánlattevőket, hogy altematív ajánLatotcsak abban az esetben n,y'4rhatnak
be, ha a|ap aján7atot (nem v áIto zatot kép ez ő) áia''l^t"t is b enyúj tanak.

Az a|ap és az esetleges altematív ajánlatnak is meg kell fele]nie a kozbeszenési dokume máciőt
t ész ét kép ez ő míis za|ĺ leírásb an fo glaltakn ak

11. Vételi jogra (oPcióra) vonatkozó inÍormáció: vételi jog nincs.

12. Részzjánlattétel lehetősége vag,v !<lzárása: Részekĺe töĺténő a1ánLattéteI nem lehetséges. Az
ajánlatk&ő a I(bt..61. $ (a) bekezdés aIapján tájékoztaýa az ajánLattevőket, hogy ĺészekĺe-történő
aján|attéte|nem lehetséges, mivel a kivitelezést egpégeś beruhazĺskent keĺ t.ž.r'i.

13. Meghosszabbításra vonatkozó inÍormáció
'Py szerződés meghosszabbítható: nem

1 4. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kotbén

'\mennyibenYá1]a|koző a szerződés szerinđ bátmý kötelezettsé géthatánđőben nem teljesíti, illetve
f'elađatainak teljesítésével olyan okból, amelyéĺt felelős késedelembe esik, késedelmi kötbéĺt köteles
fuetru.
A késedelmi kotbér ménéke váL]a|koző Ąán|atábantetvá|]a|ása a|apján . . ... o/,f naptái ĺap, összesen
maximum a neftó ellenszolgáltaás 1'5o/o-a.

Hibás teljesítési kotbén
Méĺtéke megegyezik a késedelmi kötbéĺĺe vonatkoző méĺtékkel. Hibás teliesítés esetén a Megĺendelő
ákalrcrcénľĺ bejelentés és a javíthatőhilbamegszüntetése közötti ídősza|łz terjed ki.
Meehiúsulási kötbét
Amennyiben a Vállalkoző je|en szerzőđésbeĺ ĺneghatátozott fe|adatait részben vagy egészben nem
teljesíti - ide érwe hilönösen azt az esetet is, amennyiben a Vállalkoző a teljesítéssel olyan ol.'óó|
ame|yért felelós 10 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén akĺbát 1'0 nap aIatt

ĺem javlýa ki teljes körĹíen, és Megĺendekő ezérta szetződéstőI e|álJ' _ a Vállalkozó meghiúsulási
kotben koteles fizetni a Megrendelő rész&e. '\ meghiúsutási kötbéĺ méľtéke a ĺettő ellenszoIgá|tatas

30 "/o-a.

Iőtá|Iásibiztosfté|<,
Megtendelő a szetződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a

szetzőđés szerinti, áItaLáĺos foĺgalmi adó nélki'il számitott ellenszolgálatás 3"/o-át e|&ő érté|<íi

jőtá|lásíbiztosítékothatároz meg. A jőtá|Lásíbiztosítékot a sikeres ésLtlán-va|anfuadás.áwéteh'
jegyzőkönyv aIafuásakor keIl tendelkezéxe bocsátani. A jőtállási bŁtosítéknak a fenti időponttól
a jőtállásĺidőszakidőtattamátakelltendelkezésĺeá|]ĺĺa.

1' 5. A ĺy ettes kö z ö s aiánlanev ők áItaI léteho zaĺđő gaz dáko dő s z er-ĺ ez et:

AjánLatkéó nem teszi lehetővé a I(bt. 35. s (9) bekezđése szeĺinti projekttátsaságlétrchozását.
Äjáĺiatkérő zptojekttátsaság létĺehozäsát sem az oná|Iő, sem a kózös ajánlattevők esetében nem teszi

lehetóvé.

16. Kizáró okok és megkovetelt igazolási mód:

Az ai ánLatkér ő áItaI előítt l<lzfu ő okok és a ĺnegkóv etelt igaz oIási rnő đ:



Az e|jfuásbafl nem lehet ajánlattevő, alváI|a\koző, és nem vehet ĺészt az all<a|mxságigazo|ásában olyan
ęa.zdaýę|szeteplő., akivei szemben a I(bt. ó2. s (1) és (2) bekezdésében m.gh^tZ,ozott kizáró okok
bármelvike fennáll.

Igazolási mód:
A 321/2015. ě.30) Korm. ĺendelet 17. s (1) bekezdése atapjáĺ az aján7attevőnek az aján?atában,
.Ęy"?,.,"ĺyiztkozatot kell b_enýtania arrýI,.hogy nem tartozjka fentiekbeĺmeghatátoLotklzárő
okokhatályaalá, valamint a Kbt. 62. s (! bekezäás Ę pont l,ü) alpontjá, 

^iz{izőls. QĹ3o) Korrn
r9ndele1 8. $ | pont ib) alpontja és a ĺ-0..$ g) pont gb) a$ontjábä"iog|^it^k 

''.'i',i ke[ ig"z"Ĺi_ -

lz ajáĺnatkź,: .!|:s:!ia,ha az ajáriattevő a1zl/žols. ĺx.:ó.l I(orm. ľend.elet 7. $ szerinti _ korábbi
közbeszerzési eljárásban felhaszná|t _ egyséees európai kózbeszerzési dokuďentumot nýjt be,
t-eltéve, !"sy "? 

abban foglalt.infoĺmációk megfelelĺrek a vaIőságnak és tartalmazzák az Ąán7atkérő
áIta| a kizár ő o ko k igazolása te kinte té be n me gkěve te lt inf ormáció"kat.

Az aLvát]a\koző és adott esetben az alkaImasságigazo|ásában tészt:ĺevő más szewezet vonatkoz ásában
az aján7attevőnek nyil'atkozatot kell benýjtanla arről, hogy az éľintett gazđaságs szeĺeplők
vonatkozásában nem állnak fenn a fentiek szerinti kizáró okok

Az ajánlattevőnek to-vábbá nyilatkozrťLaken', hogy a szerzőđés teljesítéséhez rletnvesz igénybe a Kbt.
62. $ s ze rinti alv áLla|kozőt.

Az ajánlatkérő \<lzár1a az eljárásbóI azon aján7attevőt, akivel szemben, vagy akinek alvá|7alkozőjávaI
vagy az alkaĹmassági Ęazo|ásban tészt vevő szerĺezetével szemben a |<lzáń okok az e|járás sotán
kovetkeznek be.

A |<lzárő okok fenn ĺem á|lásfua vonatkoző, az aján7attevő á|ta| tett nyl7atkozatoknak a jeIen
ajő,n|attétehfelhívás megktildésének naPiánál nem ĺégebbi keltezésűnek kell lenniük.

Szakmai tevékenység v égzés&e vonatkozó alkalmasság eIőírása: .
Szakmai tevéken1nég végzésére vonatkozó alkalmasság igazo|ás: -

tl. Gazdasási és pénz'Jievi hehuetre vonatkozó alkalmassáei kovetelmén-melc

Aza|Lę'|massásminimumköverclménveĺilnekmes'határoz.ása:

Álkalmas az aján1attev ő:
P.1.. Amennýbenaz ajártlattétehhata:ťLdőtmegelőzőháromlezártijzleri évben összesen (aháromév
alatt) rendelkezik legalább neftó 38 millió forint teljes _ áha|ános forgalmi adó nélhil számított -
árbevétellel.

AzalL<aknassás mesíté|éséhezszülséses adatokés a meEkövete|tisazo|ási mód:
P.1. Az ajánlattevőnek az ajánlatban benýjtandó nyllatkozatban nyilatkozĺia ke|7, hogy az áItala

igazcJlljkjváĺt alkalmassági követelmények teljesiiJĺrek, annak az ajánlattevő teljeskörűen megfelel.

A ItovETIGzŐ DOKUMENTaMOT Az A!ÁNLATIroz NEM C9AR AZ
elÁNĺerĺúni rnĺsz oĺÍrÁsÁne ĺreĺĺ nB curoĺNĺl
Aga7dasági sryrepĺő aialkalnassági köuetelmén1ek telesítésére uonatko4lí rés{etes adaĺokat taĺtalrzaąlí, a7eljánźĺ
negindĺtłífelbíuásban előirt rEilaĺko7aĺait az aián]atkétő Kbt. 69. S-a szednti felhÍvására kiinles benjlĺłjtani

a do k um e ntĺźcilj s ryri n ti Ío rrľl áb an é s tarta ĺ o m m a l:

P./. A 32ĺ /20ĺ 5. (X.30.) Koľm. rendelet ĺ 9.[ (1) bekerydésének c.) pontja aląj,źn csatolni kell aielőiő legĹeljebb

3 leryźrt ił{eti éu _ ĺźltalĺźnos forgalrni adó nélkiłl siĺźnított _ tel1es árbeuételéről s7ĺillí eredeti, cegs7,eríĺen aláírt



n.yilatko(atoÍ, attólfügőn, bogy o<Eĺźnlatteuő rnikorjtitĺ létre, illetue ruikor keidte neg a teaéken1lséýt, amenn1liben
ery k a4 adato k rende lke 7ésre tźllnak.

18. Műszaki és szakmai allĺalmasság

Mĺ. 
+lkalÍnas az aján7attevő, ha tendelkezik az eLjárást megindító felhívás megkiiłdésétől visszafeié

számitott 5 évben épícési beruházásra és/vagy épftéři kivitelezési teřéken1négre és/vagy
épületfeldftásra vonztkoző szetződésszerűen teĘlsített (befejezett) ĺefetenciáv 

^í1,šf","n,ĺaatłl,amely(ek) énéke elérte összesen legalább a nettó 28.millió fo.intot.

'\ fenti alkalmassági követelmény több refeĺeĺcĺaval (egfeljebb 2) teliesíthető.

l:fIÍ,:, alkalmassági követeiményeknek a közös ajáĺ.iattevők egyi.ittesen is megfelelhetnek Q(bt. 65.
$ (6) bekezdé$.

Aza||ąImasság megítéIéséhezszülséges adatokés a megkovete|tigazolási mód:

M'7'. Az ajáĺlattevőĺek az ajánlatban benyújtandó nylJatkozatban csupán nyilatkoznia kell, hogy az
á|ta|a Ęazo|ni |<ĺvánt allralmassági követelmények teljesülnek, az a|I<a|massági követelméńyek
teljesítésére vonatkozó részletes adato|<at nem köteles megadni.

A gaýasłźgi sryreplő aialkalrnassági köuetelmén1ek nlesítésére uonatko7ĺi rés{etes adaĺokat tartalma4li, aieljárĺźĺ
negindíní felhíaásban előíx njlilatkoyatait a7Ąánlatkérő Kbĺ. 69. s-a sryinĺi felbíuására kiinles beryĺźjtani a

do kum e ntĺź ci li s ze rinĺi foľrn á b an é s taľta lo rľl m a / :

A 32.ĺ/20.ĺ5. (X.30.) Koľrn. rendekt 2ĺ. $ (2) beke4désének a.) pon|a aląi,źn aą Ąĺźnlattéĺeli felhíuás
negkiildésének napjĺźtól uissiafelé s4źníĺoĺt 5 éa sorĺźn befe1eryĺt (telesített, níłs7aki áĺadás-átuáĺellel kýľalĺ) építé:i

beruháýsra és/uagy építési kiuiteleiési naékerységre ésf aagy épiiletfelújításra uonatko4í munkĺźinak ismertetését, a4

alĺźbbi taľtalorzmal:
. a sryąődés hźrgyát

o a sryr<ődést kötő ĺ?lásikÍél neuét' úmlít,
. a4 e luég7eĺt nunkák ý lsorolĺźsát;
. a4 e llensąolglźĺĺaĺĺźs nethí tiss1eýt,
. a te|esítés ide1,ĺt (,ĺu/ bó/ nap) (keądés és befeje4ís is) és heĄét,
. a míĺsąaki lźtadáI-átaétel id,őponą.át (éu/ hó/ nap)

o nJłilatko<ni ke// aľrłíl, bogy a telesítés a(előírásoknak és a sryąődésnek meýlelően ttirtént-e.

A bemutatoĺt referentiákat a 32.ĺ / 20.ĺ 5. (X.30.) Koľm. rendelet 23. s syeinĺ csak a szeruődést kötő másik
fel áItaI kiadott igazolással lehet igazolni, akként, hogy n< igaiolĺźson fel keĺl tiłntetni a fent előíĺt

taľtalmakat.

Szerzőđés te7iesítéséhez szikséges. a gazdaság} szereplő lete|epedése szetlĺĺ ország nyl7vántartásábaĺ

Alkalmas az aján)attevő, amennyib eĺ az alábbraknak megfelel:

e rowrlrező oorupĺpNrunĺor 'ąz 'ąilNĺerĺłoz Nnpĺ. csex lz

Az alkalmasság minimumkövetelmén}c(D:



'Ą.lkalmatlan az a1ánlattevő, amennyib eĺ az a|ábbiaknak nem felel meg:

SZ1: Be vy jegyez1e a cégnyilvámanásba vagy az eýni vá|]alkozők ný|vámanásába, nem
Magy.arországon letelepedett gazdasági szeteplő eJátén beän jegyezve a 2O1'4/24/EU iĺánye1v XI.
melléklete szerinti hasonló nvilvántan7sba.

SZ1: Bzen alkalmassági követelménynek való megfelelést az aján1atkérő e\7enőrzí a céginformációs
szolý|attőI ingyenesen az elektĺonikusan eléthető cég.gyzék-adatolq illewe .Đć"i vá1la|kozők
n,llJvántartáłsa aIapján,1 

'9- N.Ía. ar9rszágon letelep"ť"t.g^,d^sági szeręlők esetén a 321/2015'
QĹ30) Korrn rendelet 26. s (2) bekezdése a1apjánlĺef e|ámil

19. Énékelési szemp-ont A Kbt. 1q.sp) bekezdés c) pontja alapjána legjobb ár-érÉkarányénékelési
s ze mponto t a||<almazza az alábbiaks zerinť

Az éné|<eIési pontszám alsó és fe|ső hataĺa: 1-10 pont.

Enékelési szempont Sŕllyszám
Ajánlati ár (nettő I-ILIĐ 50

lőtá|lásí íđőtartam Q6-60 hónap között,
hónapokban)

25

Késedelmi kotbér napi ménéke (min. o,5

"/"/nap, max.:2%")
25

1,. b:ĺráIaťĺszempont: Az ajáĺiati ár étékelési szempont esetében az ajánLatevőnek forintban kell
megadnia z szenőđés teljesítésére vonatkozó ajáĺ.ůaĺ átát.

Az ď1áĺúattevő aján7atot kell benýjtania az alap és az a|tetnatív megoldásta ís ftülön felolvasólap
keretében).

Ezen éttékelési szempont esetében a megzjáĺlásokat ajánJatkétő aKozbeszerzésiÍIatősäg201'2. évi
61,. számábanmegjeLentűtmutatő III.A1. ba) pont szerint a|a\ĺýapontszámokká. Ebben az esetben a

legalacsonyabb éĺték legkeđvezőbb (ezen ajánlatkapja a maximáľs pontszámot (10 pont), a többi
zjánlat tattalmi elemére peđig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszoĺýwz fotdítottan atányosan
s zármoIja ki a p onts z ámo|gt az a|ábbi lrép le t s ze rint:

A bgious/A 
'iogált 

'í. (10-1) + 1.

hz ajáĺúatk&ő tájékoztaýa az ajánlattevőket, hogy az ajánlatkétő az aIap és az a|ternaĺv ajánlatra
vonatkozőajánlatiáratisénékelihilon-hilon.

A fentiek szerinti pontszámot az ajfuiarkétő megszor,ozza a stťryszámmal, és aztkettő t1zedesjegyĺe

kerekíti.

A 2. btáIati szempont: a jőtá|7ás: Az Ajántattevő min. 36 hőĺap és max. 60 hónap jőtá|Lásra rchet
ď1án|atot. A 36 hőnap jőtálJást el nem érő váL]alást tarta|maző Ąán|atok érvéĺve|enek ' ' 60 hónap
feletđ jótá17ásvá17a|ást tarta|maző ajánlat nem érvénytelen, azonb an azokat ajáĺ:Jatkéń egyöntetűen 60

hónapként énékeli. A'jőtá|lás ménékét hónapokban, egész számo|ban kell megadni.

A legmagasabb méľtékíi jótáLlást tara7rrnző aján|at |apja a maximális 10 pontot, a tobbi Ąán|at

Pontszáma eLlhez v.szonýwa egyenes aránryosítás mődszerével kap pontszámot az a|ábbiak szerint:

A 'i^gĺ./A b6obb 
,i (10-1) + 1.



1Ą. 
fe.nti9t szeľinti pontszámot az ajáriatkérő megszotozza a sulyszámmal, és aztkettő tizedesjegyte

kerekíti.

A 3. bfuá|ai Szempont I(ésedelmi kötbéĺ napi métték e: 'L1áĺiattevő min. O,5 o/o / nap és max, 2 o/o /
nap késedelmi kötbéne tg\e't 1ilrnatot. 'Ą 9,5 

o/, napi kötbéĺt el nem &ő vá|]a|ast tartilmaző a1áĺ.iatok
érvénytelenek A 2 "/" fe|eti kotbérvállalást tana.lmaző aján|at nem érvénytelen, 

^,onbai 
azo|<at

liý7t\eya egyöntetĹíen 2 o/o.ként énékeli A késedelmi kotbér ménékét bgŕeljebb két tizedesjegyig
kell és lehet megadni.
A legmagasabb méľtékű kötbérvállalástana|maző Ąán|at|apjaamaximális 10 pontot, a többi Ąán|atpoĺtszáma ehhezťtszonyíwa egyenes aráĺyositás módszeľével kap ponts zámoi^következők szerint:

A "xgĺ./A leg;obb 'l. (10-1) + 1.

Á. fen-tiek szednti pontszámot az ajánLatkérő megszotozza 
^ 

sűIyszámmal, és aztkettő tŁedesjegpe
kerekfti.

Az eĽyárás nyertese az, a|<ĺ az énékeLési szempont a|apján a legjobb á,,r-énék aránýérvén;nes aján|aot
tette (legtöbb pontszámo t szerezte).

2 0. Fenntartott szerződéste vonatkoz ó információk:

A szetződés a Kbĺ 33. s (1)-(2) bekezdése szerint fenntartotť x Írem

'Ądott szeĺződésre vonatkozó korábbi kozzététek nem

Ajánlattéteh' hatándő: 20 1' 6.

21*

22.

24.

:::

E

23. Az aján|atokbenťultásánakcíme: I{ajdu Ügyvédi lroda, 1053 Budapest, Vámházl<ĺt.8.I/3.

mag}ar. Ajánlatok más nyelven nem

25. Az első ajźĺĺiat feIboĺtásánakíđőpoĺia ésheI've:
H.atánđő:201'6.
Hely Fbjdu Úgyvédi lroda. 1053 Budapest, Vámház|m.8.I/3.
Az Ąánlank felbontás ánáI csak az aján7atk&ő, az ajánIattevők, valamjnt az áItahlk meghívott
személyek , :.r'vábbá - akozbeszetzéshez támogatásban részestilő ajánlatkérő esetében - a külon
jogszabáIybanmeghatatozott szervek képviselói és személyek lehetnek jelen.

A bontási eljárás a Kbt. 68' s (1)-(4) és (6) bekezdése alapjá,ntonénik

26. Aián7aikotottségĺđőtatama: Lz ajánLaĺkötöttség iđ őtartama az aján7atokbeny(itásátőI számitott
60 nap.

27 . Lján|ati bŁtosíték' Aj áĺnakétő nem Ą a eIő ajáĺůaĺ biz to síték ĺyűjtás át.

28. Egvéb hĺlonleses feltételelc nincs

29 . A kőzb esz erz és ismérJő đő i e|leg&e v onatkoző lnformácíők:
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

30. Alvállalkozőkisén,be vétele:
A Kbt. 6ó. s (6) bekezdése z|apjáĺ ajánlark&ő előĄa,hogy az ajáĺ.iattevő jelölje meg

a) akőzbeszeĺzésnek aztarészét (részeít),amĄnek teljesítéséhez az ajánlattevő alvá|]akozőtL<iván

igénybe veĺrni, 
8



31,.

b) ry 'ezen részek tekintetében Ęénybe venni Wvánt és az ajánIat benýjtás akor már ismert
a|válla|koző|w.
AjánIatk&ő eköľben felhivja az aján7attevők figyelmét a l(bt. 138. s ()-Q),(4)-(5) bekezdéseiben
foglaltakra.

nem releváns.

Ajánlatbaĺ korábbaĺ l:m :zeÍeplő gazdaság; szercplő hiánypótlással toĺténő e]játásba bevonása
esetében újabb hiánypóttźs elĺendelése: ajánlatk&ő nem él a KĹi. 71. s (6) bekezdésében foglaltakkal,
tehátíj gazdaság| szeteplő bevonása esetén elĺendel hiánypótlást, 

"-.'''5olen szi.ikséges.

32.

33.

34. Minősített ajánlattevők néviegyzéke: A 321'/2015. QĹ3o.) Korrn rendelet 30. S (4) bekezdése

7Lapján.ajánLatkérő.kij.ł"l1,hogy a felhívás 18. és. 19. pomjában meghatátozott alkalmassági
követe.lméq'ek szigorúbbak a 

-o'i''ó,ítem 
aýn|attevők hi.l'aĺalo, iegřekeae ňnénő felvétäl

f eltételét képező minős ítés i s ze mpontokhoz képes t.

35. nenL

36. Eurőpai Uniós Alapra vonatkozó információ: -

37. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása:
AjánLatk&ő az ajánJattételi felhívást és a dokumeĺtacĺőt- ing;renesen - elektronikus úton hildi megaz
a1áĺ|zttétekefelkéĺtgazdaság1szeteplőknek.

38.TárgyaIáslebonyo|ftásánakszabá|yai:Tárgy.a|ásranemkerülsor.

39. Es\ćb információlĺ

7.Az ajáĺ.iatkérő az ajáĺ.iatok e|blrá,|ása soráĺ a l(bt. 71. $-ban meghatározomak szerint b:ztosíýa a
Illánypőtlást, illewe ké r f e lviiágos ítás t.

2. 
'Ą' 

Kbĺ 56. $ alapján a gazdasáľi szeĺeplők kiegészítő tájékoztatás iĺánti kéĺelmet nýjthatnak be. A
I(bt. 114. s (ó) bekezdése alapjáĺ az Ąánlatkérő zz ajánlattételi hatánđő Lejárta előtt ésszeĺíí időben
köteles a Lđegészítő tájékoztatást megađni.
Kiegészítő tĄékoztatas iĺánti kéĺelmet alHajd:u Ügyvéď Irodához kell megkiildeni a 1/31'8 40 32 fax
sz,ámra vaeYpedis az.lllÍo@ iosilae.hu e-mail címre.

3. Az Ąán|ato|<at írásban és zánan, az aján|attételi felhívásban megadott címľe kozvetlenül vagypostai
úton kell beĺýjtaru az ajánLzttétels' határidő |ejáĺtáig 1 eĺedeti pélđányban, és 1, a paplr a|apű
péIđánĺyalmindenben megegyező elektĺonikus másolati pé|dányban (CD/D\ID adathorđozón.pdf
formárumban). Az Ąánlank összeá|lftásával és benýjtásával lĺapcsolatos valamennyi költség az

zjánlattevőt terheli. Á. postán felađott ajáĺllatokat az ajáĺ.iatk&ő csak akkoĺ tekinti határidőn beltił
benýtottnak,haannakkézhezvéteLéteazzjánlattétel:'hatáidőĘsotkenil.
Az a1ánlatk&ő tájékoztaýa az ajánJattevőt, hogy a papfu aIapű és az elektĺonikus úton benyujtott

példányközötti ellentmondás esetén apapír a|apűpéldányt tekinti irányadőnak

a.AzĄánlato|<nakaza|ábbif ormaikovetelményeknekkellmegf elelnie:

a) M aján|at etedeti pé|dányát sénilésmenteseÍr Írem bonthatóan,lapozIlatóan össze ke|l füzti, vagy

be kell kötni:



b) Az ajáĺ|at o|dalszámozása eggyeI.kezdődjön és oldalanként növekedjen. E,legen dő a szóvegetvagy
s,zĄm2lc,t vawképet tana|maiő oldalakat számozni, az ires oldalakat ".- k.f, de lehet. Á .?"il'pä.
és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni,

) ł, ajáĺl7atnak a7 e|ejéĺ taĺtalomjegyzéket keil tattaLmaznia, mely alapján az ajánLatban szeĺeplő
dokumentumokoldalsz,áłma|apjánmegta|á|hańak,
d) A' ajánIayonlévő mindeĺ _ ajárúattě,ő,agy a\vá|La1koző'vagy 

^kapacitzsaittendelkezésĺe 
bocsátó

szervezet ákal készített _ nyilatkozatot "lĺ ke[ írila azädott'gazdáI|adő szervezetnél erre
jogosult(al$ nakvagy,olyan személp ek, vag'J személpknek aki(k) erĺe J jogo...tt szeméiy(ek)tól ításos
Í'elhatahnzást kaptak
e).Az ajá'nlat minden olYan oldalát, amelyen - az a1ánlatbeadása elótt módosítást hajtottakvégre, az
adott dokumentumot a|ákő személynekvagysz"^éIy"I*eka módosításnál is kezjeggyelkell efĺtń.
A. zán csoff]agon a ,,Galéia Negyed pÍogfam Vas u. 14..es helyiségek fetűiiíása', - Felbontani
tilos az aiánlattéte|llnatáĺj.ďő|eiátta előtt!'' megjelolést kell felnĺnteňi.

5.. A 
J<b!. ó6. s (6) bekezdése alapjáĺ eIőĄa,hogy az ajáĺl7attevőjelöIje meg

a) a közbeszetzésnek azt a tészéÍ. (ĺészeit), amďýnek ieljesítéséhez az ajáiIattevő a\vállalkozőtkiván
igénybe venni,
b) łr
a|vál]a|koző|<at.

6. Ajánlattevők a I(bt. 6ó. s (2) bekezdésébeĺ foglaLtakĺól kiilön íven szövegezett ĺyĺIatkozatot
kötelesek aján7atu|ďloz csatolni a dokumentáciőban megta|áLható foľmátumnak megfelelően' 'Ąbenýjtott aján|atnak a Kbt. 66. s (5) bekezdése a|apján felolvasólapot kell arta|maznia' ame|y
tattalmazza az aján7attevő nevét és székhelyét/IakőheIyét, valamint azokat a tőbb számszetíisíthető
adatokat, amelpk az érékďrési szempont a|apjánénékelésre kerĹilnek

7. Ajáĺl7attevő a Kbt. 66. s (4) bekezdése a|apján nyilatkozatot koteles a1ánIatához csatolni arról' hogy
a kis- és kozépvállalkozásokĺól, fellődésük támogatásfuóI szőIő 2004. évi X)oilV. törvény szeĺint
milľo-, kis- vagy kozépv á|7a|kozásnak minósiil- e.

8. Az ajánlattevőnek az ajánlatában tételes árazottköltségvetést kell benýjarua, a dokumemáciőban
meghatározomak szerint. Lján|attevőnek a beánazott tételes költségvetést papítalapon, és
elektronikusan (*.xls-formátumba konveľtálva) az aiőn7athoz mellékelnie kell.

Felhívjuk az ajánlattevő frgyelmét, hogy az árazat|antételes költségvetés úb|ázaton belrĺl dlos az egyes

sorokat osszevonni, valamint tilos az egyes ŕtele|łlez anozó mennyiségeket megváItoztatni, vay a

mennyiség egységét megváItoztatni, kivéve,ha ezt aýĺiatkérő a|ĺegészítő tĄékoztatás soráĺ eLőĄa.
Valamennyi koltségvetési sorc be kell árazni.

9. Á l(bt. 1 1 5. s (4) bekezdé se alapján klzfuőIag azok a gazdaság1' szereplők tehetnek ajánlatot, akiket
az a1ánLatkéó ajánlattéte]ĺe felkéĺt. Az aján7attéte]ĺe felkért gazđaságs szeteplők közösen nem tehetĺek
aján|atot. Azajáĺ|attételre felhívottgazdaságiszercpIőjogosult közösen ajáĺIatottenni olyan gazdaság1

szeľeplővel, amelynek az ajánlatkéĺő nem ki.ildött aján7attéte\l felhívást.

10. Fotdítás: idegen nyelvű fuat, dokumentum benyűjtása esetén az íđegen nyelvĹí dokumentummal
együtt anĺakm^ąyaÍnyelvĹí fotđttásátis be kell nýjtznt.A Kbt.47. s (2) bekezdés a|apjánajáĺIztkérő
aĺnemmagyaĺ nyelven benýjtott dokumentumok tekintetébenadokumentumajáĺůattevő áItall, felelős

fordĺtásátís elfogadja. A foĺdítás tattaImáĺak hĄességéétaz ajánlattevő felelős.

1'1. Az ajánlatok munkanapokon 9:OO-16:00 őra, pénteki munkarend esetében 9:00-13:00 őra, az

ajánLattétdl' hatándő napján 9 : 0 0_ 1 0 : 0 0 őr a kozött nýjthatőax
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12. '\mennyib eÍI az Ajánlatkéń az ősszegezésben
meghatarczza, aKbt.131. s (4) bekezdése esetén a
szetződést.

a nyeÍtest kcivető legkedvezőbb ajánŁattevőt is
nyeŕtest követő legkedvezőbb Áj ánlattevővel kót

13. Az Aján7attevőne\ es a<alkalrłassĺźgiga<olásában rés{ aeuő s<eľverytnek az a|ábbicégokmánpkat kell
az ĄánLatálhoz cs atolni
- az a1ánlatot, illewe az a1á.nlatban taIá\hatő n,1iatkozato|gt a|áftő szerrrelyek a|áírásicímpéldánýnak

egyszetíi máso\ata
egyszerű, másolati péIdánya,vagy az a|áfuás mntájának

- az aján|atot a|áírő, de a cégkivonatban nem szeÍeplő kötelezettségvállalóft) esetében a cégtregyzést'e
i98os.'lt személytől szátmaző, az a1ánLat a!áfuására vonatkozó (a meghatalma ző és a m,ghłi^ř^u,ott
a|áfuását is tafiaLmazó) írás o s meghatalma zás ercđea, agy .gy szeńĹ' más olati p éIdány a.

I!: ł, ajáĺIattéteI során a ktilönboző devŁák forintra töténő átszámításáĺáI az Ajánlattevőnek az
ajá,n|attéteh felhívás meghildésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank áltaĺ meghatározott
devŁaárfolyamokat kell alkalmaznla. Az aján7atban szereplő, nem mag)łar forintban (I{UĐ megadott
összegek tekintetébe n az áuzámítást .ana|maző iratot kożvetlenril a kěideses dokuměntuń mo[e keil
csatolni. pápely okirat, igazo|ás,' n,flatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalňasság
megáIapításához'szülséges sorok (adatolq inforrnációk) vonatkozásában szülséges az átszámítáš,
:ana|maző iratot b e cs atolni.

15, Lz Aján'Iattevő ajánlatábaĺ elkiilonített módon elhĄezett üzleti titkot tartaknazó iĺatok
nyilvánosságrahozataIát megtilthatja a Kbt. 44. s (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

16. Á teljes ajánlai felhívásban és dokumentáciőbaĺ vaIamennyi őrában megadott hatáťĺdő közép.
eutópai helyi idő szeĺ.int éttenđő (CEĐ.

17. Ljánlatkérő aFšbt.138. s (1) bekezdése aIapjáĺtájékoztaýa az ajáriattevőket, hogy a szetződésta
kőzbeszetzési eIjátás a|apján nyeÍtes ajánIattevőkéĺt szerződő féInek kell teljesítene. Az alváLla|kozői
teljesítés összesített atánya nem haladhat1rrÍ:rega nyeÍtes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teliesítésének
arányá,'t. A teljesítésben részt vevő alvállalkoző nem vehet igénybe saját teljesítésének 50o/o-át

meghaladó mértékben további kozľemiíködőt.

18. A 322/2015. QĹ30.) 
.I(oľm. 

rendelet 26. $ a|apján az ajánJattevő köteles - legkésőbb a
szerződéskötés ĺdőpongáta építésĹszeĺelési felelősségbiztosíťást kotni vagy a meglévő
felelősségbŁtosítását kiteĺjeszteni, amĄnek éttéke eiéd az 10 millió Ft/év és 3 millió
foint/kfuesemény éĺtéket' továbbá 2 nyeÍtes z1ánlattevő köteles a felelősségbiztosítást a teijesítési

hatáĺiđő lejáttát, illetve a tényleges tďjesítést kovető 15 napig fenntaľtani.

Az ajánJattevőknek a fentiek vál]a|ásfuőL az a1ánlaĺ nyilatkozatban ĺ5nlatkozniuk kell.

t9. Lz ajáĺlattevőként szerződő féI a teliesítéshez az a1kalmasságának lgazoLásában ĺészt vevő
szewezetel<et a Kbt. 65. s (9 bekezdésében foglalt esetelĺben és módon köteles igéýe venni.

20. A l(bt. jelölés aIattaközbeszetzésekľől szőIő 201'5. évi CXLIII. törvény étteĺđő..A felhívásban

nem s zab á|ĺJozoft kérdése kbe n a Kbt. az ir ányadő.

21'. AjáLn]ltkérő tájékoztala ajálůattevőket, hogy amennyiben a dokumentáciőbaĺ gyáttőra és/vagy
típusĺa vaIő hivatkozás találhatő, ez csak a tárgy jellegének, minőségének egyéľtelmű

meghatÁrozásaétdekében töÍtént; ajánlattevő a1án7atában bármely más o|yaĺ eszköztftetméket
szerepeltethet, amely az zđott funkciónak megfelel, és a dokumeĺtáciőbaĺmegnevezettel egyenéĺtékű

azoĺ tn(isza|ĺ paraméteľek tekintetében, amelyeket ajánlarkétő az ađott termék vonatkozásábaĺ a

dokumentá ciőbznfeltüntetett. Ugyanakko r az Ąánlarkétő eLőĄa,hogy a dokumentációban esedegesen
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szeÍeplő valamennyi megadott gyártőtőI vagy típustőI valő eltéĺést külön lapon (az ánzatJaĺ
koltségvetés mellékleteként) is szerepeltetrri e kel} ai aján7atbaĺ, megadva minden đyan jellem zőt (pi.:
mé.1tek, anya}, típus, elnevezés, a kapcsolódó dokumentáció elérňetősége stb.) amellyeIbŁoĺyítanl
fidja az egyenértékűs éget.

22. A szerzőđés te|i9sítese soĺán létrejóvő szerzőr jos védelem a|á eső alkotásoknak a végső
I(edvezményezett (aj^n7atkétő) t:,|ajdonába kell keľiiłniül.. 't|a'ĺ"trcĺő kiköti, hogy a teljesítés sořán
kýtk7ző, szenőijogi védelem a|á eső alkotáson aI(eđvezmény.,.tt (ajánLatkérő\ teriileti korIátozás
nélkĹili, hatát'ozatfan idejű, |<ĺzfuolagos és harmađik személynek átzdhatő felhasznáIásĺ. jogot szetez'
továbbá jogot szerez az alkotÁs 1terv; atdolg ozására is.

23. Ajánlattevőnek aMagyar Kereskedelmi és Iparkamara ákaIkiadott igazoIássa|kell igazolnia, hogy
a vá|7a|koző kivitelezői tevékenységte jogosultak névjegyzéke a váLJalkoző kivitelezőľe vonatkozőiĺ
tana|mazza a váLlak tgyékenpég et, eza\ł"ĺ az építőip,ař'ki.,itelezési tevékenységől sző|ő 191 /2OO9.(Ił.ls.l Korrn rendelet 12. s (1) bekezdés 

"j p""g" a|apjáĺ építőipan ki..iělezési tevékenységet
váL]a|hat.

2a. A7 zjáĺnlattevőĺek az Eánlatához tájékoztatő jellegú kiviteli ütemtervet (oryanizácíős tervet) kell
csatolnia, mĄd az e|járás eľedményeképpen megkötótt szetződ,ésmegkotését kávető 10 napon belül
a|<ala|bÁk üte mte rve t ke ll b enýjtania.

25. A1ánlatkérő
helyszíne:2016.

tájékoztaga az zján7attevőket, hogy hĄszni bejárást tatt, aĺrrelynek időpontja és
.., he\ruzíne a megvalósítás helpzíne.

Felhívás és dokumentáció kihildésének nap1a: 2016,

L2
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A.

L.1

2.

3.

1..2

1,.3

ÁrľłrÁNos nÉsz

ÁrrłrÁxlos TUDNrvłror

A B-udapest Főváros VIII. kerĹiłe tJőzseÍvátosi onkormá nyzat (továbbiakban Aján|a&érő)
a ,,Galéna Negyed pfogÍam Vas u. 14..es helyiségek ŕelúiíiása'' tátgytĺ kaýuryry1u
cljárĺźsban eýĺo n lsĺ r Ęúnluto kut.

Jelen Dokumentáció nem mindenben ismétli meg az 'ĺĺján|attételi Felhívásban foglaltakat,
a Dokumentáciő az Ąán|attérc|i Felhívással egritt keze|enđő.
Az .aján|attevő aján|aának benýjtásáva| rcljes egészében elÍogaď1a a kazbeszeľzéselĺról
szőIő 201'5. évi C)(LIII . töwény (atovábbiakb'''' Kbt'; előírásai\ze,nnt ezenkilzbeszerué,si
e|járáshoz elkészített Aján|atérc|i Felhívás és a Dokumentáció (a továbbiakban együtt:
ĄánLattétehdokumentáció) osszes feltételét aza1án|attéte|kizfuő|agos alapjául.
Az ép'ítési beruházasnak teljesen meg kell felelnie az a1án|attételi dokume ntáciőbaĺ
me gadott míis za|<l e lő ír.ás o knak
lu aján|attevő kötelessége, hogy gondosan megvusgá|ja és betansa az aján|attéteh
dolomentációban megadott összes utasítást, formai kovételĺnényt, kikötést és e!őírást. Az
Ąánlalĺevő kockázata és az aján|at érvényelenítését vonja maga után:

. ha eLmuIaszrja az eIőírt információk és dokumentumok benýjtását a |<tíizött
haúndő|<re,va1Y

. ha o|yanajánLatot nýjt be, amelyformaivagytanalmi szempontból nem felel meg
az ĄánLattételi dokumentációban megadott minden kovetelménynek

Az Aján|attevőnek kell viselnie minden, az Ąán|atának elkészítésével és bensĄtásávaI
kapcsolatban felmenilő koltséget. Az Ąánlarkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé
ezen koltségek felmerüléséért, függetlenül az Ąán|attéte|i e|járás |efolýsáń| vagy
kimenetelétől.

Az Aján|attevőnek az aján|attételi dokumentációban kozolt információkat bizalmas
dolnrmentumként kell kezelnitik, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem
szolgákathatnak, kivéve ha ezen harmadik féIkészít és nýjt be Ąánlatot az Ąáĺ|attevő
sńmára a szoLgáhatásiÍe|adat egy részére vonatkozőan, valamint a Kbt. által szülséges és

megengedett békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való Íe|haszná|ásu|<at.

Sem a Dolnrmentációt, sem annak részeít,vagymásolatait nem lehet másra felhasznáIni'
mint az abban leín építésifeladatok céI1ára.

Az építési felađatok |eitása
A beszetzésĺe vonatkoző tész|etes lnfotmáciőkat a míiszaki dokumentáciő, az ánzatfan
költségvetés, a dokumentácíő és a szerződéstervezet tarta|mazza.

Közös aián|attéte|:

A Kbt. 1 15. s (a) bekezdé se alapjáĺ|<lzárő|ag azok a gazdaság1 szereplők tehetnek ajánJatot,

akiket Ajáĺnatk&ő az ajánLattéte]ĺe felk&t, Az ajánlattételĺe felkétt gazđaság szeĺeplők
közösen nem tehetnek aján,Latot. Az Ąánlattéte]Íe felhívott gazdaság1, szerep|ő jogosult
közösen aján7atot tenni olyan gazđaság1 szerepiővel, amelynek az ajánlatkérő nem
hildott a1ánIattéteh f e lhívás t.

Közös aján|anérc| esetén a Kbt. 73.s (1) bekezdésének e) pontja a|apján éwényte|en az
aiánLat- ameÍrnyiben a hiánypőt|álst követőeÍr sem . csatolták a közös Ąánlatevők



4.

áIta| cégszer',le1' alaírt, közös aján7attevőkte vonatkoz ő megáIapodást, amely megfelel
valame nnyi a|ábbí köve te lmé npe lc
1. tarta|mazza a közos Ąán|attev őkközös f e llépés e Í ormáiánakis menetés ét;
2. analmazza az ajáilat a|áírása módjának ismertetését;
3. tanaImazza a Kbt. 35. s (3) bckczdése szer.inti jogosult képviselő ĺnegjelölését azza|,

ł'ogy ". 
képvisela kor|ätozás néIkiil jogosult .,"ĺam.n.,yi kozös ajłn|attevői tagot

|épviselni az aján|atkérővel szemben 
.a 

Jele,' kozbesze,zési el1árásban' és az 
^L.,Ěo,kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti e|1áráso|ban aź aján|^íke,a áIta| az

ajän|attevő, illewe az Ąán|attevő áha| az ajánlar|<érő ÍeIé megteendő, illewe megtehető
jognyilatkozatoktekintetében, és eg1ebekben is kapcsolatot řarcso,, az aján|aú<črőve|;

4. tarta|mazza, hogy az Ąán|attevők mĄnen arányban felelnek a kilzbeszerzési el1árás
e ľe dméryre ké nt me gköte ndő s zerződés v é gr ehajtäs áén,

5. tatta|mazza vaIamennyi közös ď1ánLattevő ĺyiLatkozatát anőI, hogy egyetemleges
felelősséget vállalnak a közbeszeruési e|1árás eredményeké''t megkotô ndł. szeruőáés
szerzőďésszerĹí teljesftéséhez szülséges munkák megvalós ításáĺért;

6. az ąán|at benýjtásának napján érvén;res és hatályos, és haú|ya, teljesítése,
u||ę'|rrazhatősága vagĺJ végrehajthatósága nem.ftigg felftiggesztő (hatáL-yba léptető),
illewe bontó feltételtől.

HELYSZÍNI BEJÁRÁS, KoNzurľÁcro: hetyszíni beiátásta az aiáriattéte|i
felhívásban meghat átozotta|<nak megfelelően keľül soľ.

K,ÖzBEszERz ÉSI DoKUMENTÁCI o

A KoZBE szEF-zÉsI DoKUMENTACIó TARTALMA
Az Jĺiáĺna&étési Dokumentáció a következő ĺészekbóI á1Iaz alánlattételi felhíváson tul:

Mííszaki dokumentá ciő, árazatlan költségvetés

Útmutató az ajánlattevőknek

Mellé klete lc Nyilatkozatminták

Szetzőđéste^rezet

Az N1án|attevő kizárőlagos kockázata, hogy gondosan megvusgá|ják az Ajánlatkérési
Dokumentáciőt és annak minden kiegészítését., ame|y az Ąán|ati ídőszak alatt kertilt
kibocsátásra, valamint, hogy megb:lzhań információ|<at szetezzenek be minden olyan
konilrnényés kötelezettség vonatkozásában, amelybármilyen módon is befoýáso|hatja az

Ąán|at természetét, mennyiségi je|Lemzőit va1y az építési munka megvalősítását abban az
esetben, ha az Ajáĺ.iat elfogadást nyer.

KIEGÉSZÍľŐ ľÁ1ÉKoZTATÁS
A gazdaság1 szercplő, amely aján|attéte\re felkérésre kenilt, az 'Pĺján|att&eli felhívás sa| és az

Ajánlatkérési Dolrumentáciőva| kapcsolatban |<legészítő tájékoztatást kérhet az

aján|atkérőt\ kjzard|ag ,lrásban, az Ąán|arck beadását (ajánlattéteh haúĺdő Iejártát)

megelőzően.

B.

5.

5.1

5.2

6.

6.1



6.2 A válaszok hegészítő tájékoztatás ÍormĄábaĺlegkésőbb az ĄánIattétehhatárldő tejárta előtt
ésszeńi iđőben megkiildésre keriilĺrek.
A.kiegészíľ ő tĄékoztatást, a gazdaságí szereptő azonos feltételek mellen kapják meg írásban,
telefax vagye-mail űýán. A|<legészítő tĄékoztatás kézbesítettnek minostil, ha az aiánlattevő
ahegésútőtájékoztatáste-mailút jánolvastavagyrcIefaxíýán-egl."pt".
Azď1án|anevő koteles azĄán|atábann)ilarkozni,hogyĄánlatae|készítése során a kihildott
|ĺegészítő tájékoztatá.st figyelembe vette. Az aján7atkérő áka| kibocsátott hegészítő
tĄékoztatásokazĄáĺIattételidokumentáciőrészévéválnak

Lj.átn|ad<érő|<énagązďaságíszerepIőt, hogya l<zárő|agtelefax ritján meglĺildot, kiegészítő
újékoztatás iránti kérelrntĺket egyidejűleg legyenek szívesek-elektronikus levélĚen is
me ghilden i az ajánlaté te li f e lhívás b an me gha tár ozott e- mail c ímre.

6.3

6.4.

6.5.

C. Az ĄÁNI.AToK oSsZEÁrrÍľÁsÁNĺ.rTARTALMl És ronľĺĺr
KovETELMÉNYEI

7. Az AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE
Az Ąán|attevő kotelessége, hogy áttanulmánryozza az ĄánLatkérési dolĺlmentÁciő valamennyi
ltasítását, az űrlapol<at, az összes feltételt és a mfüzaki elóír.ísokat. Amennýben az .Pýánlraĺĺevő
nem adja me1 az Ąán|atkérési dokumentá,cíőban kén osszes információt, vä{Y ha a benýjtott
Ajánlat nem felel meg az Ajánlattérclli Felhívás és az ĄánLatkérési dokumentáció feltételenek, az
minden vonatkozásábanaz Ąán|attevőkockázataés az N1án|at érvényelenségét vonja magaután.

8. AZ AJÁNLAT I{YELVE
Az Ajáĺ|attevő áIta| kidolgozott Ąán|at (minden mellékletével, és csatolt dokumentumáva) és

minden, az Ąán|atkérő és az Ajánlarcevő között azĄánlatkéréssel kapcsolatban folyatott levelezés,

illewe dolnrmentum nyelve amayr.
Fotdítás: idegen nyelvíí iĺat, dokumentum benýjtasa esetén az ídegen nyelvíí dokumentummal
egyiitt annak rrlagyaÍ nyelvű fordítását is be kell nyűjtan. Á I(bt. 47. s €) bekezdés aLapján

ajánlzrkérő a nem magyat nyelven benyújtott dokumentumok tekintetében a đokumentum
aján7attevő áItah feIelős Í'otdítását is elfogadja. Á forđítás tattalmának helyességéét az ajánLattevő

feleIős.

g. xoĺBrBzŐ TARTALoMJEGYZÉK és az ajánlat tészeként benyújtanđó
igazolás ok, ny ilatkozatok i egyzéke

AKbt.57. S (1) bekezdés szerint igazo!ás és nyilatkozatmntákjegyzéke:

oldalszám

TaralomjeWék
flelen pont szerint, oldalszámold<al elláwa)
Felolvasólap (1,. sz. rynlatkozatrnnta) _ a Kbt. 66. $ (2) bekezdése a|apján- a|ap

Eán|at

Felolvasólap (1'. sz. nyilatkozatminta) - a Kbt. 66. $ (2) bekezdése a|ap1án -
ahtematív aiánlat



[ĺjánlaú ryĄLatkozat Q.,,. "ÉlEozat*i"t")
Igazolások, nyilatkozatok, đoku-ento'''ok

Közös aiánlattétel esetén a
ércli dokumentácíő A (általáĺlos rész) 3. pont
J<ozo9 Ąán|attevők jelen kozb eszerz,ésí eljárásra

tekintettel aláírc hatálvos me
Liárůattev ő igaz o|ás ai é s nyilatko" 

"t"
Aján|a.ttev ő n-Jiatkozata Q / 

^Az, ajá,n|aĺtevő (kozös Ąán|attéte| esetén minden aján|atevő hilon-hilon;
nlllatkozata,hog1n9manozikaf elhívásbaneIaĺnklzarookokhatá|yaa|á
Az aján1atte1ĺ-pi]atk9-ata továbbá, hogynem vesz igényb e akiz,á,rő ôt.ol. ľ,'ary"
aIáanozőa|vá|1a|kozotésalkalĺnasságígazo|ásábaníésiwevőszervezetet.
Az ajánLathoz csatolĺri kell 

"jáajánlattevő|mek kiiłön-hilon) a Kbt. 66. $ (a) bek a|apjántett nyilatkozatátarrő|,

Ęgy " 
kis- és középvállalkozásoktő!, fejlődésük táĺilogatásfuőI szőló 2OO4. éví

)ooov. törv ény szerint milľo-, kis - .."gy középv álLalkożásnakminősiił- e.

Nyilatkozatminták felelős foĺďtásĺói (5. sz. nyilatkozatminta)

Az ajáĺ.iattevő nyilatkozŻt^ az ajáriattéte|l' felhívás 41,.14. pontja szennt az uzIei
titok tekintetében 6, sz. nvilatkozatminta)
Nyilatko z a t a \<legés zítő táj ékoztatás o lĺtól (7, sz. nyilatko z atrnin ta)

.Fĺián|attételi felhívás 41'.12. pont
Az Aján1zttevőnek, az a|ka|masságtgazo|ásában résztvevő szeryezetnek az aIábbi
cégokmányokat kell az ajánlaúhoz csatolni:
-a cégkivonat szennt kötelezettségvá|la|ásra jogosult és az ĄánIatot, 

,|]lewe 
az

Ąán|arban aIá|haó ny]atkozato|<at a|áírő személpk aláírási címpéLdánýnakvagy
aláírás mntájának egyszet(i máso|atz Q006. évi V. törvény 9. s (1) bekezdésének
megfelelően) VAGY
- az Ąáĺ.iztot a\átő, de a cégkivonatban nem SzeÍeplő kötelezettségvállalóft)
esetében a cégegyzésre jogosult személytőI szátmaző, az aján7at a|ajĺásáta
vonatkoző (a meghatalmaző és a meghatalmazott a|áírását is tana|mazó) írásos

LiánLattételi felhívás 39.8. pont

Ajáĺ.lattevőnek a lvlagpr Kereskedelrni és lpar|amara által kiadot igazolással kell
ĺgazo|lia, hory a vá|lalkoző |<lvttelezői tevékenységĺe jogosultak névjegyzé|<e a

vá|La|koző liiĺte|ezőre vonatkozőan tattalmazza a váLlaht tevékenységet, ezáIta| az
építőipan kivitelezési tevékenységt őI szőIő 191 /2009 . (Ix. 1 5.) Korm. rcnđelet 72.

$ (1)bekezdés a) pontja alapjáĺ építőipaĺkivitelezési tevéken;néget vállalhat.

Kozbeszerzés i dokume ntáciő 39,24. pont

Az ajáĺl7attevőĺek Żz ajáĺiatahoz tájékoztatő jellegíí kiviteli ütemtervet
(organizácíős tervet) kell csatolnia,, majd e|járás eredményeképpen megkötött
szerzőđés megkötését követő 10 napon belril akualizáIt ütemtefvet kell
benýjtania.



10. AJÁNLATI ÁR
1. Az Ajá,n|atíÁrat forintban keli megadni" áfa nélhil.
2. Az ánjánlat készítésekot az a1án|attevőĺek figyelembe keli

vonatkozó jogszabáIyokat, valarnint az jnfLáciő méttékét a
vonatkozóan.

tt. ľoľnvÁrľ o/ZATU (ALTERNATÍ\r) .ł1ÁNr.łľ

Ajáĺiatkérő többváItozatú, (altematív)
meghatáto zottaknak megfelelő en.

|2. Az AJÁNLAT FoRMÁJA És ĺrłÍnÁse,
|2.1,. A nyilatkozatrĺintákminden pontját ki kell tolteni, szülség esetén pótlapokat is lehet

mellékelni' Ha egy fotmanyomtaÝráĺy nem vonatkoz1k az Aján7attevőte, al<kot az
Ajánlattéteh' dokumentáció kötelez ő tarta\oĄegyzékében az o|da|szám helyén az a|ábbi
szoveget ké{ük feltüntetni: ,,Nem vonatkozik (ĺánk)''. Á nyilatkozatminta aLákőja felelős
azén, hogy az összes állftás a valóságnak me gfelel.

1'2.2. hz AjáĺnLattevőnek 1 db papír alapú példáĺyban és 1 db, a papt alapú példáĺnya)
mindenben megegyező elektĺonikus másolati péIdán1han CD-n vagymás adathordozón
kell be nýjta nia ajánllatfu .

Az ajánJatkérő tájékoztaga az ajáĺĺ.iattevőt, hogy a paplr a|apű' és az elekttonikus úton
benýjtott péIdánykłĺzotti ellentmondás esetén apapír a|ap(lpé|dányt tekinti fuányadőnak

13. ÁZ AJÁNLÄ'ToK LEZÁRÁSA És JELoLÉSE
13.1' A nem elelaronikusan benyĹrjtott Ajánlato|<at zán, sérĹilésmentes és sénilésmentesen

megbonthaat|an csomagolásban kell benýjtani.
Az N1ánlat jő| |ezán csomagolás át az aján|attérch felhívásban meghatározomaknak
megfelelően kell benyujtani.

A csomagoláson felkelltiiĺrtetni az a1ánlanevő nevét és a közbeszerzés tátgyát.

13.2. Ha a csomagolást nem jelölik mega fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nemválla|
felelősséget a benýjtott Ajáĺllat elkeveredésééĺt és idő előtti felbontásáéft. Az ilyen okbói
ídő előtt felbontott Ajánlatot érvénytelenné minősítik.

14. AZ AJÁNI.AToK BEADÁSI HłľÁnroEJE És HELYE
Az Ajánlatáwételétírásos nyugta igazolja, melyet az Ajánlatkérő áLta|kinevezett szemé|y íĺ
aIá,.

Az Ąán|atok beadási hatándeje és help a Í.ehvásban kenil meghatározÁsra.

vennie a kifizetés feltételeit' a
szetződés teljes időtaftamát'a

ajánlatot elfogad az aján|ati felhívásban



D. ĺz .t;ÁNrłľoK FELBoNrÁsĺ.

15. ĺ'z.ł,;Áľut'ľoK FELBoNrĺ.sĺ.ez ĺ.1ÁNrłľffinŐ Árľĺ.r
É.I A7 Ajádatkérő az AjánŁatokataz Ąán7attétellhatänđőIejfutánakídőpoĺtjábanbont1afelaz

Aján|atÉrcE felhívásban megadott időpontban, az ottmegađott címen.
Az Ąá'n|atok bontásánál a Kbt. 68. s (3) bekezdésében meghatá rozottszemélyek vehetnek
részt.

1'5.2 Az Ajánlatkérő z bontás aLkalmával a I(bt. 68.s (1) - (a) és (6) bekezdései szerint jár e|.
Nyilvánoss ágrahozza az LjáĺLattevő nevét, .ĺmét 1'"en'"rye., LĹon.ryeg, valamint a főbb,
számszeríisíthető adatokat, amelyek az éttékelési szempont alapjánéĺiék.tésr. keri.ilnek.

t6. Az AJÁNLÄ'ToK VISSZAVoNÁSA
1'6.1'. Az Ajánlattevő az ď1ánlattétď hatáid,őIejáttáĘmódosíthatja 'Pĺján|atát.Módosított Aján|at

benýjtásakor a felhívásban közölt feltatotl.ĺ l..ĺ egészíteni ,,Módosítot t Aján|ať, fellĺatta|'

17. Az AJÁNL.łToK ÉRTÉKELÉSE

Enékelési szemPonť A Kbt. 76. s (2) bekezdés c) pontja a|apjána legjobb ár-énékarányércékelési
s zemponto t a|lę,|mazza az a|ábbiaks zerint:

Az éttékeLési pontszám alsó és fe\sőhatára: 1-10 pont.

Ercékelési szempont Súlrnzám
Ąánlati ár (nettő HLIF) 50

Jőtáilási időtartam (36-60 hónap között,
hónapokban)

25

Késedelmi kotbér napi mértéke (min. o,5

"/o/nap, max.z 2 "/"\

25

1'. b:rá|ati szempont.ł\z 3fu]atĽá'Í. étékelési Sfempont esetében az ajánLatevőnek foľintban
kell megadĺia a szerződés teljesítéséĺe vonatk oző ajánlai átát.

Az ajánlattevő ajánLatot kell benýjtaĺĺa az a|ap és az a\tetnatív megolđásta is ftiilön feiolvasólap
keretében).

Ezen értékelési szempont esetében a megajáĺ.iásokat ajáliatkétő a Közbeszerzési ÍIatőság 201'2.
évi 61. számában megjelent útmutató III.A1. ba) pont szerint a|a|ĺrja pontszámo|<ká.Ebben az
esetben a legalacsonyabb éĺték legkedvezőbb (ezen ajáĺiatkapja amaximális pontszámot (10 pont),
a többi ajánlat tartallmj elemére peđig a legkedvezőbb tartalmi elemhez víszoĺyítva fotdítottan
aráĺsnsan számo|ja\<l a ponszámokat az a|ábbi képlet szerint:

A Ępuu/A ui's6lt,í. (10-1) + 1.

Az ajánJatkét'ő tzjékoztaqa az Eáĺůaľtevőket, hogy az ajánlark&ő az alap és az altetnatlv ajánLata
vonatkozőajánLatiáratisénékelihilon-hilon.

'F'2. bĺráIati szempont:' a jőtá17ás: Az Aján7attevő min. 36 hőnap és max. 60 hónap jőtá||ásra rchet

Ąánlatot. A36 hőnap jőtálLást elnem &ő vállalást taftalmaző ajáĺůatok érwénytelenek. Á ó0 hónap
feletti jőúLLásvá|la|ást :ana|maző ajánlat nem érvénytelen, azonb an azo|<at aján|atk&ő egyöntetĹíen

60 hónapként énékeli. Ajőń|Iás ménék&hónapokban, egész számol<ban kell megadni.

i".



'Ą legmagasabb méĺtékíi' jőtá'lLást tafta\rnaző Ąánlatkapja a maximális 10 pontot, a többi ajántat
pontszámaehhezviszonýwaegyenes aránsłosításmódszárévelkappontszámotaz"lĺbbi"k'i.,i,,.,

A "iogĺ./A bgjobb 'l. (10-1) + 1.

A fentiek szerinti pontszámo t az aján7atkéĺő megszo tozza ,ä súlyszámmal, és aztkettő tizedesjegyte
kerekíti.

A' 3. bíĺáIaĺ SzempoÍrĺ l(ésedelmi kötbét napi mértéke: '\jánlattevő min. O,5 o/o / nap és max.2 "/o
/ ."?p késedelmi kötbéľĺe tehet aján7atot. A O,5 o/o napi kötbért el nem érő vá\7a?ást tartaknaző
ajá,'nlatokérvénytelenek A2 "/" feIeń kotbérvállal ást taiĺalmaző Ąáĺůat nem érvénlvelen, azonban
a7ok.at ajáĺnatké'rő egyöntetűen 2 %"-kém énékeli. A késedelmi.kotbér ménékéí bgfóUebb ket
tizedesjegyig kell és lehet megadni.

'{ legmagasabb métékű kötbérváLlaIást tattaLmaző ajáĺ.iatkapja a maximális 10 pontot, a többi
aján|at pontszáma ehhez viszonyíwa egyenes aránsłos.ítás-.módszerével kap 

.pontszámot 
a

következők szeĺjnt:

A"xgál./A bgjobb 
,í. (10-1) + 1.

A fentiek szerinti pontszámo t az Ąáĺ.iatkérő megszoÍozza 
^ 

sulyszámmaI, és aztkettő tizedesjegyre
kerekfti.

Azel1árásnyeftese az,akiazénéke|ésiszempont a|apjánalegjobb ár-énékaránýérvényesajánlatot
tette (legtöbb pontszámot szerezte).

18. AsZEP.zoDÉsMEGxoľÉsp
Lz aján1atkétő a szetződést a l(bt. 131. $ (ó) bekezdése aIap1án az ajáĺIattételi kötöttség iđőpont|a
a\att köteles megkötni az ításbeh összegezésben megjelölt nyeÍtes ajáilzttevővel

AjánLatk&ő a I(bt' 131. s (9) bekezdése alapján csak akkot mentestrl akózbeszerzési szerződés

megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyeĺtes aján7attevő a Kbt. 131. S (5) bekezdésében

meghatátozott ídőtattam alatt akkor mentesiil szerződéskötési kötelezettsége aIőI (szabaúil' az

aját;ilaĺ kötöttségétőI),ha az ajánlatok elbíráIásfuőI szőIő írásbeli osszegezés megkrildését kóvetően
beállott, el7enőnésíköĺén kívĹii eső és áLta|a előte nem láthatő köĺülmény mjatta szetzőđéstőIvaLő

elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.

t9. KAPCSoLATTARTÁS
Az ajáĺůat' n,vLatkozatban kapcsoiattattőként feltüntetett személlyel közöltek az aján7attevők,

illetőleg közös aján7atÉteI eseié.. a Kbt. 35. s (3) bekezdése a|apján az ajáĺ|ati nyilatkozatban
megjelölt jogosult képviselő tajékoztatása joghatalyos közlésnek minősi.iłnek. Az eljárás bármely

sza\<aszában a kapcso|attanőná| megjelolt faxszámra hĺldott bármilpn izenet, dolnrmentum a

siketes elki.ildés visszaĘazoLásának pillaĺatában az ajánlattevő, illetőleg kozös aján7attéte| esetén a

megjelölt jogosult képviselő részére joghatĄosan kézbesítetürek tekiĺtenđő.

,Ą kapcsoIatta.ttő személyében, illetőleg adataiban bekóvetkező váItozást írásban kell az

A1áĺiatkétőnek beielenteni. Az ajánLarkérő a k:zfuőIag a ĺytLatkozat eredeti pé|dáĺyának
kézhezvételét követően köteles a kapcsolattattő szeméIyébeĺ, illetőleg adataíbaĺ bekövetkező

v áItońst f igple mbe venni.

Az ajánlatkérő tészéte az egész eIjárás foLyamáĺ megki.ilđésĺe keĺtiĺő valamennyi dokumentumot

|<lzárő|ag postai Ĺĺtoĺvary személyesen kell eljuttatni, kivéve, ha az aján|attéte|i felhívás yagy a

kózbeszerzési dokumeĺtácíő eltéĺően rendelkezik és a fax vagy e-maiJ' íýán vaIő megküldést is



elÍogađja. Az eljáńs bármely szakaszábaĺ az ajáriatkétő tészéte ki.iĺdött bármilyen rizenet,
dokumentum csak akkor tekinthető az.ajáĺIatkétő tészétejoghatályosan kézbesítettnek' ha postai
úton meghíld ött vary személyesen átadot dokumentu.ok .'žd., i pewanyat az ajáĺlJark&ő kézhez
l*pj^.

Az eljárás bárme|y szakaszábaĺ az ajáliatkérő részéte az előlrt módon megkiiLldött bármilyen
tizenet, dokumentumtartalnátaz ajánlark&ő csak akkoĺ veszi figyelembe, ha a=dokumentum:

- az ajánlattevő kapcs oLattartőjának; vagy
- az ajánlattevő cégjegyzésĺe jogosultjának, illetőleg jogosultjainak;vagy
- közös ajáĺ.iattételesetén a jogosult képviselőnek képvisetőiének; vagy
- az eLőbbi három bekezdésben említettek bármelyike á|ta| cégszeríien meghataImazott

szemé|yaláírásávalkeĺi.ilnekmegkiildésĺeazaján|atkétőtészéte.

20. Az ajánIatkéń ezitton adja meg a I(bt. 73. s (5) bekezdés szeĺinti szervezetek nevét és
eléthetőségét:

4ĺ1pĺ Nepegészségiigyi és Tisztioĺvosi Szotgátat (ÁNTSZ)
Szél''üely 1097 Budapesq Alben Flórián u.2-6.
Irvelezési círĺx 1.437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36- 1 -47 6-1,1,00

Fax *36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu

Munkavállalók védetme tekintetében az 55/2014. (xII.31.) NGM ĺenđeletéľtelmében a
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NYILATKoZATMINTÁK



Ąánlattevő neve:
!ĺián|attevő székľrelve :
Nyilvántartó céEbítósáE neve:
lĺiánLattev ő cé gie gyz éks z ámaz
Belftildi adőszámaz
P énzfoĺ ga|ni ie|z ős z árľl2,
Képviselő neve:

A

1 . s z. NYI IÁTKoz ATMINTA

FELoLvAsorĺ,p

Aiánlattevő adatailz

ttaftó adatai3:
Kapcsolattaľtó személy neve:
Kapcsolattaľtó szeméIy telefon vag!'ŕ mobil száĺnal
Kapcsolattartó szem ély Íaxszárnaz
Kapcsolattartó személv e-mail címe:

'Ąlulírott mint a (Ajánlattevő....., tlutL a ,...,

megnevezése) (Aján|attevő székhelye),
(Ajánlzttevőt nyllvántartő cégbíróság neve), (Ajánlattevő
cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségváL7alásra jogosult (tisztség megjelolése)
nyilatkozom, hogy a Buđapest Főváros VIII. keľĹiletJőzsefvátosi onkormányzat, mint Ajánlatkéĺő
ákal ,,Galéľia Negyeđ pÍogÍam Vas u. 14..es hetyiségek fe|íĄitása',tárgýkozbeszeruési e|járás
tekintetébe n az ahbbi Ąáĺ.lLatot tesszülc

Az aiántat szźrnszeńisíthető adataiz

(Cégszerő,a|áírásakötelezettségváI|a|ásra
jogosul/ jogosultalĺ, vagy a|áírás a

meghata\mazottf meghata|mazott^krészérő|)

1 Közös ajáĺlattétel esetén a tábLázatotva]amennyi kózos ajánlattevónek ki kell tóltenie, atáblázat szabadon bővíthető.
2 Azt a péĺzfotgakni je|zőszámot kell feltüntetní, melyet az ajáĺlattevő az e\jańssil kapcsolatosan hasznalĺj kíván. Amennyiben a

megkötendő szerződésben ettőI eltéĺó bankszám]át kjván az a1ánLattevő feltüntetni, úgy ezt kéĺjük külön is feltűntetru.
l Lžhetóség szefint soÍonként egyetlen eléĺhetőségi adatot adjanak meg! Az aiáĺiattevő felelőssége olyan kapcsolattaĺtási adatokat

megadni, amelyen fogadni aldja az ajánIatkéĺő által megkúldött infoĺmációkat.

Keltezés ft.lpég'év, hónap, nap)



!ĺián|attevő Íreve:

Ąánlattevő székhelye:
Nyilvántaľtó cégbíľóság neve:
Ai ánlattev ő cé g1e gy z él<s z őma:
BetÍiildi aďőszáĺna:
Pénzfoľgalm! ie|z ősz äĺĺr5,
Képviselő Íreve:

A

1 . s z. NYI IATKOZATMI NTA

FELoLvAsóra.p

Aiánlattevő aďataiaz

aďatai6z
Kapcsolattartó szeméty neve:
Kapcsolattartó személy telefon vagv mobi| szálĺnaz
Kapcś olattaft ó személy Íaxszáma:
Kapcsolattaľtó személy e.mait címe:

'Ąlulított ...., mint a ,.... (A!ánlattevő
megnevezése) ('Ąjáĺilattevő székheiye),
(Aiánlattevőt ĺylLváĺtaĺtő cégbfuőság neve), (Ajánlattevő
cégjegyzékszáma) nevében kotelezettségvá|Lalásta jogosult (tisztség megjelölése)
nyilatkozom, hogy a Budapest Fővátos VIII. kertiletJőzseÍvátosi tnkormányzat, mint Ajánlatkéĺő
áItaI ,,Gaĺéľia Negyed pfogÍam Vas u. 14..es helyiségek feltĄítása,, tárgyűkozbeszerzési eljárás
te kintetébe n az aLábbi ajánLarct tes s zülc

Az aiánlat szárnszeńisíthető aďataiz

(Cégszeríia|áításakötelezettségváLlalásra
jogosult/ jogosultalĺ, vagy aláírás a

meghatalm azott f meghatďm azottak részérőI)

2. S Z. NIYrIÁTKoZATMINTA

a Közös aján|attéte|esetén a táb|Łatotvalamennyi közos aiánlattevőnek ki kell töltenie, atáblázat szabadon bővíthető.
5 Azt a pénzfoĺgalmi jelzőszámot kell feltüntetni' melyet az ajáĺ|attevő az eljźaással kapcsolatosan haszĺa]ĺi kjván
megkötendó szerződésben ettől eltérő bankszámlát kjvän az Ąánhttevő feltüntetni, úgy ezt kéĺjük küion is feltűntetni'

Ámennyiben a

6 Lehetőség szerint soĺonként egyetlen elérhetőségi adatot adianak meg! Az Ąáĺlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási

megadđ, amelyen ŕogadni udjaaz ajánlatk&ő által megküldött információkat.
adatol<at
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Aiánlati nyi|atkozat

,,Galétia Negyed pÍogľam Vas u. 1.4.-es helyiségek felÍĄitása,,

Alulŕott ..., mint a ...' (AjánIattevőmegnevezése) (AjánLattevő székhelye),
(Ajánlattevőtĺylvántató cégbfuóság neve)' ...... (Aján|attevő cégjegyzéks záma)
nevében kötelezettségvĄ|]a|ásrajogosu1t (dsztség megjeloiéśe) a Buđapest Fóváĺos VIII.
keriiletJóxefvárosi onkormányzat,mnt AjáĺLatk&ő ilt^|,,G.nei^Negyed p,og,"ĺn Vas u. 1.4.-es
helyiségekf e|ÍĄítána,,tárgy.ukozbeszerzésieIjárástekintetében

az alábbi nyilatko zatot tesszük:

1.

2.

l5ĺ' 66. s (1) és (2).bekezdése a|apján nyilatkozunh hogy megvizsgáltuk és fenntanás vagy
korIáwzás nélhil .eJíogadjuk a fent hivatkozott kšib,',čoési" eljár.ís ka.be,z"oěśi
dokumentá ciőjánakf e lté te le it.

ElfogadjuĘ hogy amerrnyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az
ajánLattérch dokumentációval vag,J azokbármely feltételével, akkor az ajáĺIat,xlk érvénytelen.
Eltekintünk saját szetzőđéses feltételeink a|kaLmazäsátőI, és elfogadiuk ^z a1án|attéteh
dokumentációban Iévő szerződést a szerzőđéskötés aLap j ául.

NyilatkozunĘ hogy a kérc ellenszo|gákaúst az 1. számű'nyilatkozatminta tarta|rnazza.

Az zjáĺtlat beĺyujtásávat kijelentjük, hogy amennyiben nyeÍtes ajánlattevőĺek nyilvánítanak
bennünket, akkoľ a szerződést megkötjük és a szetződést teljesítjük Żz ajánlattéteh
dokumentációban, az aiáĺiaĺnkban lefektetettek szerint.

Tuđatábzn vagyunk annak, hogy közös ď1áĺiat esetén a közös ajánlatot tevők személye nem
váItozhatsem a kozbeszerzésieljárás,semazannaka|apján megkötottszetzőđés teljesítése soĺán.
Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ĄánLattevők egyetemlegesen felelősek mind a

kózbeszeruésí eljárás, mlnd' az annak eĺedményeként megkötott szetzőđés teljesítése soĺán.

Tudomásul vesszülq hogy amennyiben mint nprtes ajánlattevők szerzőđést kottink, kötelesek
vagyunk azokat a szakéttőket a szetződés teljesítése sotán ĺendelkezésĺe bocsátani, akiket jelen

ajáĺlaankbän megneveztünk, tekintettel ata, hogy ez a kötelezettségünk szeĺződéskotési
feltéte]nek minősĹil.

A Kbt. 66. s (ó) bekezdés a) ponýa aIapján nyilatkozunk, hogy a szerződés te\jesítéséhez a
következő alvá|Lakozőkat vesszük Ęénybe:

Nyilatkozom, hogy a Kbt. 138. s (1) és (5) bekezdésével kapcsolatban rudomásom van arról,
hogy az zlvá|La|kozői teljesítés összesített aránya nem haladhaýa meg az ajánlattevő saját
teljesítésének ańnyát és hogy a teljesítésben ĺészt vevő a\váL7alkoző n.m vehet igénfue saját

teljesítésén ek 50%-át meghaIađő méľtékben további közĺeműködőt'

3.

't.

5.

7.
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e. A Kbt. 66. S (6)
tekintetében az
következők:

bekezdés b) p9n1ia a|apján nyla1kozunk, hogy a 9. pontban megjelölt részek
Ęé''ń. venni |<ívánt és az Ąánlat benyř,.ĺĺsakoi i,-.,, a\ěá|laTkozők a

10. Nyilatkozunk a Kbt. 65. s (4 bekezdése a|apján, hogy az e|őitt alkalĺĺ.assági

11.

12.

13.

felelek me$

Kapacitást tendelkezéste
bocs átó szew ezet / személy
megÍrevezése, székhelye

(lakóhelye)

Azon alkalmas s ági feltétel megieliilés e, amelynek
igazolásátb afl af aián|attev iÍ ez en sz efve zet etőfottźs aita

támaszkodik, a felhívás vonatkoző pontjának
megielölésével

Nyiiatkozunk, hogy az ajáĺiztun|<hoz az ajánIatbenyújtásátkövető 30 napig kótve vagyunk'
E,zýto1l nyilatkozunk, hogy ár]áthatő szervezetnek minősülüĺk a 2011'. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja a|apján. Nyilatkozunk továbbá, hogynprtességünk esetén köteles vagyok
bejelenteni, amennyibenmát nem minősiiůök átláthatő szewezetĺlek a szetzőđéshatáIyaalatt.
Nyilatkozom, hogy a szerzőđéskötés időpoĺtjáta _ építési-szeĺelési felelősségbiztosítást fogok
kötni vagy a meg|évő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amelynek értéke elén az 5 MFt/év és 2
MFt/káreseményértéket, wvábbá nyertességem esetén köteles vagyok a felelősségbiztosításta
teljesítési hatáĺdőlejártáą illetve a tényleges teljesítést kóvető 15 napig fenntaĺtani. a megkötött
Y^gy kiterjesztett felelósségbiztosítás másolati péIdányźĺt a Megtendelőnek szetzőđés
me gkötés é n ek nap 1ár a átadorĺ
Ezűton nyilatkozom, hogy a felhívásban meghatározott jőúllási biztosítékot a felhívásban és a
szeuőđésb en meghatáÍozott időpontban ĺenđelkezésĺe bocsátom.

1'5. Ezűton nyilatkozom, hogy a felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek
megfelelek és a I(bt. 69. s (4) bekezdésének a]kdmazása esetén, az ajáĺiatkérő felhivására az
alkalmassági követelménpk igazolásra a dokumentáció szerinti nyilatkozatokat és igazo|áso\<at
benýjtorn

Keltezés (helpég, év, hónap, nap)

(Cégszerű' a1áfuás a kötelezett ségvál7alásĺa
jogosult/ jogosultak, vagy a|áírás a

meghatalm rz ott f me ghataknaz ottak r és z érőI)

meg1egyzés: Közös ĄánLattételesetén valamennyi ajáriattevő köteles eztaĺytlatkozatotmegtenni'

1.4.
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3 / A- sz. NmIÁTKOZATMINTA

Nyilatkozat a Kbt. 62. s (1) a.i),l-p) és.62. $ (2) pontia szeľinti kizátőokokľól7,{lulfuott ....., mint a .... (Ajádattevőmegnevezése) (Ajántattevő székhelye),
(Ajánlattevőt nl1lhváĺtar1ó cégbíĺóság neve), ' ' .... (Ai^Ínattevő cégegyzékszáma)
nevében kötelezettsé gvá.lJaläuajogosult (tisztség meg1elaiése) a Budapesi.Főváĺos VIIí.
kertiletJózsefvárosi onkormánąt, mint Aján1atkérő ilta| ,,G.a|éňaNegyed p,og,'* Vas u. 14..es
helyiségek felúiítása'' tárgyukózbeszerzési eljáús tekintetében a köveř<e ző ĺyiřatkozatot teszem:

Nem állnak fenn velünk szemben aközbeszerzésekt'őI szőLő 2015. évi CXLIII. tórvény 62. s (1)-(2)
b ekez dé s éb en meghatáto z o tt követk ez ő l<lzátő okok:

62.S
(1) ,\z eljáńsbaĺ nem lehet aján7attevő, ľészvéte]ĺe jelentkező, a\váLLalkoző, és nem vehet ĺészt
alkalmasság igazolásában olyan gazdaság1 szeĺeplő, aki
a) az alabbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bííncselekmény elkövetése az elmult öt
évben jogetős. bírósági ítéletbe ĺ megá\7apiĺást nyeĺt, amig abüntetett előéIethez ftizőđő hátáĺyok aIóI
nem mentesülu
aa) a Büntető Törvénykönyvĺől szőIő 1'97& évi IV. töĺvény (atovábbiakban: 1978. évi IV. törvény),
ilietve a Büntető Törvénykönyvtől szőIő 2072. évi C törvény (a továbbiakban: Btk) szerinti
bíinszewezetben tészvéte|, ideéĺtve a bűncselekmény bíínszefvezetben totténő elkövetését is;
ab) az1978. éviIV. torvényszerinti veszrcgetés, befoýással tizérkedés, befoýás vásár|ása,vesztegetés
nemzetkozi kapcsolatokban, befolyís vásárlása nemuetkozi
kapcsolatokban, hiítlen kezelés' haĺyag kezelés, illetve a Btk. )o(WI. fejezetébeĺ meghatátozott
korupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szeľinti
hűtlen kezelés vagy hanyagkezelés;
ac) az t978. éví fV. torvény szerinti koltségvetési csalás, európai kozosségek pénzngy érdekeinek
megsértése, illewe a Btk szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illewe a Btk szerinti teÍTor cselekmény, valamint ehhez kapcsolódó
felbuj tás, bűns egély v agy hs ér!et;

ae) az 1978. éviIV. torvény, illewe a Btk szerinti pénzmosás, valamint a Btk szerinti terrorizmus
Ínanszírozása3
af az 1978. évi fV. törvény, illewe a Btk szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk szerinti
kén;nzermunka;
ag) az 1978. éví fV. törvény, illewe a Btk szerinti vercenyt kor!fuoző megállapodás közbeszerzési és

konces s zió s e|jár ásb an;
ah) a gazđzság szerep|ő személyes jogz szeĺnť., az a).g) pontokban felsorolakhoz hasonló
bűncselekmény;
b).sy évnél régebben |eján adő -) vámÍuetési vagy társadalomb|nosításí járu|éWzetési
kötelezettségének nem teft eleget, kivéve, ha tanozasált és az esedeges kamatot és

bítságot az ajánlzt vagy tészvételi jelentkezés benyí1tásáĺak időpontjáig megfĺzette vagy ezek
me gÍizeté s é r e haIas ztást kapott;
.) végelszártoIás alatt 

^|7, 
voĺafkozásában csődeljárás elĺendeléséről szóló btőság végzést

kozzétettek, az e|Jeĺe indított fe|számolásí eLjáństjogetősen elĺendelték,Yrgy ha a gazdaságs szerep|ő

személyes joga szennti hasonló e\járás van folyamarban, vagy aki személyes joga szerint hason'ló

helyzetben van;
d) tevékenpégét felfúgg esztette vagy akinek tevékenységét felÍügges zteftéh

7 Az aián|attevő, köziis aján|attéte| esetén a kłizłis aiánlattevők kiilön-kiilön teszik meg a nyilatkozatot!
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e) gazdaság!, illewe szakmaitevékenységével kapcsolatban bííncselekmény elkövet ése azelmult háĺom
éven beliil jogetős b:tőságsítéIetben rnegáltapítast nyeÍt;
f)tevékenység.t 

?jog.ĺ 1zeqéllyel szemben ilkalmazható biintetőjogi intézkedésekĺőI szőtő 2OO1'. éví
C[V. törvénys. s (2) bekezdés b) pontja a|apjá,nvagyazadott közbełzerzésieIjárásbanreleváns módon
Đ ,^g g) pontja a|apján a bfuőság jogeľős ítélei3ben korlátozta, az elĺhtas ideje alatt, vagy ha az
ajánIattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogeĺősen korlátozta;
g).kozbeszerzési cL1áútsokban való iészvételtől a 165.$ Q) bLtźzaes f) pontja a|apjánjogetősen
eltiltásľa keriilt, a l{özbeszerzési Döntőbizottság ""gy - a I(özbeśzerzési Dontábi-zottság
határozatának feltilvix gáIataesetén - abítőságá|taI jšgeółéĺmegáI1apíto ttidőtartamvégéig;
h)kor.íbbi közbeszerzési vagy koncessziós bešzerzcśi č|iaa'b^nhímis.adato t szo1gákatoŕ,,így ha-i,
n,il]atkozatot tett' ezén az eljárásbőL\<lzánák, és akizáás tekintetében jogorvosla,ř" 1.'..n ke..íĹ sor az
érintettkozbeszezésieljárás|eńruLásátő|számftotháromévig;
I az adott eIjárásban előitt adatszĄá|tatásikötelezettség teljesitése sotáĺ avalóságnak nem megfele1ő
adatotszo|gáItat (a továbbiakban: hamis adat), illewe hainis,adatotana|maző.,)ď",ko',,o,,",Z,,^gy
akozbeszerzési e|járásbaĺ előzetes igazolásként benyŕrjtott nl/iatkozata ellenéró nem rud eleget teĺňi
az. alkalmassáęo,, ?|<lzárý.okokat va'gy a-82 s €) bekezdése szeľinti ktitéĺiumokat érlĺtő Ęazo|así
kotelezettségéne k (a továbbiakban egyútu hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adatvagy ny]atkozat érdemben befoly.ásoIja az.ajánlatkéĺőnek a|<lzárásra, az a1ka|masság
Íeĺĺá|]ásáta,. az ajánLat míisza|ĺ letásnak való megfelelőségéĺe vagy az a)átiatok étékeléséľé
vonatkozó döntését, és
íb) a gazdaság1 szereplő szándékosaĺ szo|gá|tatott hamis adatotvagy tett hamis nyiatkozatot,\r^gy 

^zadotthýzetben áItalaban elvárhatő gondosság mellett egyéĺtelműen fel kellett volĺra ismeľnie, hogy
az á|ta|a szolgáItarctt adat a va|őságnaĘ illewe n5,iatkozaa a rendelkezésére á|lő igazoĺások
tarta|mánakne m f ele l me g;

j) esetében az aján'Latkérő baonyítani tudja, hogy az aőott eljfuásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánLatkétő döntésLlozatah fo\yarnatát, vagy o\yan bízalmas információt kísérelt
megszerezti' amely jogta|an előnyt bjztosítana számára a közbeszetzésí e|járásban, vagy koĺábbi
közbeszetzési vagy koncessziós beszetzési eLjátásbő| ebbőI az okbőI|<lzárták, és a|<lzátás tekintetében
jogorvoslatra nem keriilt sor az érintett kozbeszerzési e\árás Iezáru|ásá,tőIszámított három évig;

) harmadik országbeli á|lampo|gár IvIagĺJarországon engedéIyhez kötott foglalkoztatása esetén a
munkaiigyi hatőság áItal a munkaügyi ellenőrzéstőI szőIő 7996. évíL)o(V. tórvény 7/A. s-
a aIapján két évnél nem tégebben jogeľőĺe emelkedett közigazgatasi vagy aĺnak fel;Jl,vízsgáIata esetén

btősághatátozatban megálIapított és a központi költségvetésbe töĺténő befzetésĺe kötelezéssel vagy

az ide[enreĺdészetihatőság á|ta| aharmadik országbeh á|\ampoIgárokbeutazásárő| és artőzkodásáróI
szőIő torvényszerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabáI,1sértést követett el;

m) esetében a 25. $ szeĺinti összeféĺhetetlenségből, iiletve akózbeszerzési eljfuás előkészítésében való
előzetes bevonásbóleredő veÍSenytoÍzvIá'sta gazđaság1,szereplő|<lzárásán kívĹil nem lehet más módon
orvosolni;
n) a Tpvt. 11. $ a, Yaw aIEIJIVISZ 1O1. cikke szerinti három évnél nem régebben meghozott-
jogeĺői és végrehEtható versenyfelügyeleĺhatározatban vagy a vetsenyfeltigyeleđ határozatbírősági
feliilvizsgálata esetéĺ abfuőságjogeĺős és végtehajthatőhatározatábanmegállapított és bírsággal súitott
jogszabáIyséĺťést követett eL; vagy ha az zján|attevő ilyen jogszabá|yséĺtését más veĺsenyhatőság vagy

b,lrőság- három évnél nem régebben - jogerősen megál1apította és egýttalbtságot szabott ki;

o) esetében zz ĄánJatkérő bizonýtani tudja,Llogy az adott közbeszetzési e|jańsban az ajánlattevő a

Tpvt. 11. $ - a, vagy azEIJMISż 101. cikkéb.itka,ő jogséĺtést követett el, kivéve, haagazdasági
szeĺeplő az ajánLat, tárgyalásos e|jáńsban és veĺseny1rárbeszéđben végleges ajánlat beĺýjtÁsát

^"gJIő,ő., 
a,Gazdaság Versenyhivata| számára a Tpvt.11. $ -ába vag'r az EIJIVISZ 101. cikkébe

itköző magatattástÍe|táĄaés a Tpvt. 78/A. $ (2) bekezdésében foglalt, abírságnęLlőzésérevonatkoző
feltételek fenná|tását a GazdaságlVenenyhivatal a Tpvt. 78/C $ (2) bekezdése szerinti végzésében

megáLlapította;
p) a|35. s (i) - (9) bekezdése szeĺ.inti előIeget nem a szerzőđésnek megfelelőeĺhasználta fel, és ezt

három évnél nem ĺégebben meghozott, jogeĺős bírósági, kőzlgazgatasi (vagy anĺak feLrůvizsgáIata

es etén bírós ági hatátozat) megáLlapította
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Q) A q?zdasági szeteplí "$". sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, a\vá|Ia\koző, és nem vehet
r é s zt a||<aLmas s ág ígazo|ás áb an, amennyib e n
a) vezető tisztségviselője vagy felngyelőbizottságának taga, cégvezetője vagy gazdaság1 társaságesetén

xľ^k egyed1jli tĄa,vagy személyes joga szeľinti hasonló ngyvezető 
""gy'fďiigyeIšszervéněkt^gu,||lewe személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatall jogkorĺelrendelkező szeméIy

olyan személy, akivel szcmbcn az (1) bekezdés a) porrtjábaĺl megbatfuőzłt bííncselekmény mjatt aL
elmult öt évben jogetős ítéletet hoztakés a biintetetteIőéIethez rĺ,aaaháttáĺyokalól nem inentesii.lt,
vagy
b) .az (1) bekezdés a) poĺqában meghatátozott bűncselekmény mntt ajogerós ítéletet az elmúlt ot
ývben - Y"gy ha ez ľövidebb az adoit bííncselekmény kapcsán az elítéItbüntetett eIőéIethez ťaződ,ő
háitrányok alóli mentesiiléséhez szükséges időn beItĺl j oly"" szeméĘ,el szemben honák, ah a
bűncselekmény elkövetésekor a gazdaság1,szeĺeplő vezető tisztségviselőjevagy felügyelőbiz ottságának
taga, cégvezetője vagy gazdaságs tarsaság esetén annak egyediili t^g^,,^gy személyes joga sierinti
hasonló ügyvezető vagy felügyeLő szerłének taga, illetve az előbbieknek-megfelelő dönŕshozatall
jogköľrel ĺendelkező személy volt.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(C égs z erő alátás a kötelez e tt s égv á17a1ásta
jogosult/ jogosultak, vagy a|ákás a

meghatalma z ott / meghataLmaz ottak ńs z & őI)
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3 / B. SZ. NmLATKOZATMTNTA

NMI.ATKOZAT

IilZÁRó oKoK FENN NEM ÁrrÁseTEKINTEľÉnBN
(Kbt. 62. $ (1) bekezdés ka)-lĺb) alpontja tekintetében)

Álulfuott ...., mint a ... ' (Aján|attevő
megnevezése) (Aján7attevő székhelye),
(Ajánlattevőtn!ń7vántattő cégbfuőságneve), . . .. . . 1ł;ĺĺ attevő cégjegyzéks záma)
nevében kötelezettségvá.Idástajogosult (tisztség megjelölése) a Budapesi Fővátos VIII.
kerületJózsefvárosi onkormán:pat, mint AjánJatkérő áIta| ,,đarctiaNegyed pfogÍam Vas u. 14.-es
helyiségek Íe|uiítása.,,.tárgýki5zbeszezési eI1árás tekintetében a Kbt. 62. s (1) bekezdés k")-kb)
alpontjaa|apjánazalábbin,Jl7atkozatotteszem

ka)

Nem az Európai Unió. az EuróPai Gazdasági Térség vagy

Mawarctszápnak kettős adőzás elkęĺtiléséĺől szóló
egvezménve van. vasŁ amellvel az Eurőpai Uniónak

kb)
Ljáttlattevő olyan társaságnak minősül, melyet
szabá|y ozott tőzsdén nem jegyeznek8

Ajánlattev ő oIy aĺ tátsaságnak
minősiil, melyet szabáLy ozott

tőzsdén ieqyeznek9
A pénzmosás és a teĺtorŁmus finanszítozásamege|őzéséľől és megakadáIyozásáńIsző|ő
2007. évíOooffI. törvény(a továbbiakban: pénzmosásról szőIő torvény) 3.s r) pont rĄ-
.Đ 

""gy.Đ-rd) 
alpontja szer.lnt definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és

á|landő lakóhelrćnek bemutatása tekintetében nvilatko zoÍĺx,o

valamennyi tényĺeses rulaidonos neve:
valamennvi ténvleses rulaidonos á|Iandő lakóhelve:

Keltezés (helpég, év, hónap, nap)

(Cégszerű aláirás a kötelezett ségv állalásn
jogosult/ jogosultak, vagy aláírás a

meghatalm azott f meghatďm azottak részétőI)

ó Kér.'tik a megfelelő részt aláhúzni!
, Kérjük a megfelető részt a|áhúzní!
10 Amennyiben az aján|attevót nem jegyzĹk szabá|yozott tőzsdén
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3 / C. sz. I\mIÁTKoZATMINTA

IÝYILATKoZAT

IíZÁRó oKoK FENN NEM ÁrrÁs^ł TEKINTETÉľBN
(Kbt.62, $ (1) bekezdés kc) alpontja tekintetében)

Áluiírott ...., mint a ..'. (AjánŻattevőmegnevezése) (AjánLattevő székhelye),
(AjánLattevőtnyt7váttató cégbfuóság neve), .... '. ('Ąjánlattevőcégjegyzéks záma)
nevében kötelezettségválJalásrajogosult (tisztség megjelölése) a Budapesi Főváros VIII.
kerületJózsefvárosi onkormányaą mint Ajáilatkérő áIta| ,,đarctiaNegyed pfogÍam Vas u. 14..es
helyiségek fe|ÍĄitása', tá,gy(, kozbeszerzési e\járás tekintetében a rat. ez. $ t"j "ryo 

ntia a|apián
az alábbi nyilatkozatot teszem:
a)

Alulírott mlnt af az kotelezettsé gválla?ásra
jogosult képviselője a Budapest Fővátos VIII. kerĹiłetJőzsefvätosi onkorm ányzat, mint Ájaĺattero
á|tal ,,Galéńa Negyed pfogfam Vas u. 14.-es helyiségek feluiítása'' tárg5haÄ indított
ko.zbeszetzésieLjárásban ezúton nyilatkozom, hogy Ąáĺ.iattevőben közvetetten vagy közvetlenültöbb,
mnt. 25%-os ĺ;lajdoni ĺésszel vagy szavazaĺ jágg?I ĺendelkező jogi személy łágy ,,.mélyes joga
szerint jogképes szewezet nincs.

VAGY

b)

Alulírott mint afaz kötelezettségvállaIásľa
jogosult képviselője a Budapest Fővátos VIII. keľület!őzseÍvárosi onkorrnánąat, mnt Ajánlatkérő
áIta| ,,Galéia Negyed pfogfam Vas u. 14.-es helyiségek ÍelŕĄitása,, tárgfuan indított
közbeszetzési e\jáńsban ezúton nyilatkozom, hogy ajánLattevőben közvetetten vagy közvetfeniil több,
mnt 25%-os rulajdoni résszel vagy sza'Yaza:d joggal ľenđelkező jogi személy vagy személyes ioga
szerint jogképes szervezetvan, me\(ek) az a|ábbi(ak):

Szervezet neve: Szewezet székhelve:

T a fent megjelölt szarvezet(ek) tekintetében a Kú. 62. S (1) bekezdés
alpontja s ze rinti hzárő' f eltétele k nem állnak f ent.
<Keltezés (h.ly"ég, év, hónap, nap)

(C égszerű alátás a kötelezett s égv á|la|ásn
jogosult/ jogosultak, vagy a|áírás a

me ghatalma zott / me ghaa|mazottak rés z ér őI)

kb)
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3/ D. SZ. TUYITÁITKOZATMINTA

Nyilatkozat a I(bt. 67. s (4) bekezdése a|apján
(ajánlattevő, kőzćis ajánĹattevők mindegyike)

'{lulírott ...., mint a .... (Ajáĺ.iattevőmegnevezése) (Ajántattevő székhelye),
(Ajánlattevőtĺl1ilvántatócégbíĺóságneve), ....'.. 1ĺja"httevőcégjegyzékszámz)
nevében kötelezettségvá.Llalástajogosult ... (tisztség meg1eloiése) a Budapesi Főváĺos VIII.
kerĺiletJózsefvárosi onkornr.ínpat, mint AjánLatkérő iltal ,,đarctnNegyed pfogfam Vas u. 1.4.-es
helyiségek felúiítása'' tárgý kozbeszerzési e\járás tekintetében 

",iton- '')ňatkozom, 
hogy a

szetződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. $-ban meghatározottkizárő okokhatáIya a|á
anoző alvá|]aIkozat, valamint az áItaluĺk az akaknassági követelmény igazoLásában részt vevő
gazđaság1 szereplők nemtattozflak a l{bt. 62. $-ban meghatározotkŁárő okokhatá|yaa|á.

<Keltezés (h.boég, év, hónap, nap)

(Cégszeríĺ,alaltásakötelezetmégvá|La|ásra
jogosult/ jogosultak, vagy aLáírás a

meghatalm azott f meghatalm azott^k részérőI)

Megje$zés:

Közös a1ánLattételesetén ezen nyilatkozatotvalamennyi közös aján7attevőnek ktilön-hilön meg kell
tennie.

aa
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4.S2. NMTATKOZATMINTA

Nyilatkozat a Kbt. 66. s (4) bek. szeĺint
(ajáĺúattev ő, közös a)ánlattev ők mindegyke)

Alulfuott msnt af az kötelezettsé gvá|7alasn
jogosult képviselője a.uGa|éńa Negyed pľogfam Vas u. 1'4.-es helyiségek fe|űiitárca; tárgfuan
indított kijzbeszerzési eljár.ásban i1,ltatkőzoň, hogy a kis- és kozěpvállalkozásokĺól' feitőáésĺk
támogatásárőI szó|ő 2004. évi)coilV. törvénýl ,,.r,ĺlt az á|talamképviselt ajáriattevő
o MikrováLla|kozásnak
. Kisvállalkoásnak
o KozéPvá|]a\kozásnak
minősül

vaw

. nem anozika2004. évi )ooÜV. törvény- haáIyalá.

<Keltezés (h.boég, év, hónap, nap)

(Cégszeríí'alaíĺásakötelezettségvállaIásn
jogosult/ jogosultak, vagy a|áírás a

me ghata lm azott / me ghatalma zotak r ész ér őI)

Megjegyzés: Közos ĄánLatérc|esetén a Kbt. 60. s (5) bek szerintiný|atkozatot valamennyi közös

Ąánlattevőnek kiilön-ktilon meg kell tennie.

L! 2oo4. évi XXXIV. tv' 3. 5
( 1 ) rrv-nar m i nőstj| az a v á||a|kozás, ame|ynek

a) összes fog|a|koztatotti |étszáma 250 főné| kevesebb, és
b) éves nettó árbevéte|e |egfe|jebb 50 millĺó eurónak megfe|e|ő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege

legfe|jebb 43 milIió eurónak megfe|e|ő forintösszeg.
(2) n rrv kategórián be|ül kisválla|kozásnak minősü| az a vá||alkozás, ame|ynek

a) összes fog|a|koztatotti |étszáma 50 főné| kevesebb, és
b) éves nettó árbevéte|e vagy mér|egfőosszege legfeljebb 10 mi||ió eurónak megfele|ő forintösszeg.

(3) a rcrv kategórián be|ü| mikrová||a|kozásnak mĺnősti| az a vá||a|kozás, ame|ynek
a) összes fogla|koztatotti |étszáma 10 főné| kevesebb, és
b) éves nettó árbevéte|e vagy mér|egfőosszege |egfe|jebb 2 miIlió eurónak megfe|e|ő forintosszeg.

(4) ĺvem minősü| KKV-nak az a vá||alkozás, ame|yben azá||amvagY az önkormányzat kozvet|en vagy közvetett
tu|ajdoni részesedése - tőke vagy szavazatljoga a|apján - kü|on-ku|ön vagy együttesen megha|adja a 25o/o'

ot.

* A fe|soro|t |ehetőségek közü| a megfe|e|ő a|áhúzandó, vagy más módon, egyérte|műen je|o|endő!
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5. S Z. I\MIÁTKOZ'ĄTMINTA

Nyilatkozat felelős fotdítástól-

'tlulírott . . ... .. . ..' mint af az.. kötelezettsé gvá]lalásra

Ł?g?."l1kętT.dĺŁ" a Budapest Főváľos VIII. keĺriletJőzseÍváľosi onkoĺmányzat,mint ĺ]aĺatteĺa
áItaI ,,Galéĺia Negyed p.Íog.Íam Vl. u. 14..es helyiségek feltĄítása,, 

.tárgyban 
indított

Toł:'::-:si eljár.ásban nyilatkozorn" hogy az ajádatb^n b"Js"tott idegen nyelvű fuatok felelős
tordításának tanalma a fordftás a|ap1áu| szo|gáIő dokumentum tarca.ĺmávai teljes ménélĺben
megegyezik

<<Keltezés (helpég, év, hónap, nap)

(Cégszeríí a|áfuás a kotelezeffs égváĺIla|ásra
jogosult/ jogosultalq v agy a|áírás a

meghatalm az ott f meghatďm az ottak ńs z ét őI)

* Abban az esetben tö|tendő ki, ha aján|atevő idegen nye|vű dokumentumot csatol az ajánlatban, és annak fordítását
nem hite|es fordítássaI nyújtotta be.
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6.5Z. NmIÁTKOZATMINTA

Nyilatkozat iizleti titokľól

ÁIu1írott ....., mint a . ... (Aján?attevőmegnevezése) (Ajáĺiattevő székhelye),
(Lján|attevőtĺyiváĺtat1ócégbíľóságneve),........ .....'. (Áiánlattevőcégjegyzékszáma)
nevében kötelezettségváL]a|ásnjogosult . . .- 

... 
..' (tisztség męjelaiéśe) a BudapeJ Fővátos VIIí.

keruletJóxefvárosi Ö,łu9,^a1,7ňy, mint Ajánlatkéń Ä,"l,ď"liů"Ń.*'ä;;;*.Vas u. 14.-es
helyiségek felujitása', tárgýkozbeszerzési eIjárásában benýjtott ajĺ"řa"t""lĺ

a) i:zlređ dtkot nem arta|maz

b) a.I{bt..44. s (1) pek.. aIapjá2a^z aiinLatunk következő adataiminősi.ilnek üzleti titoknak, amelyet
elhilontilten csatolunk az a|ábbioldalakon:

A Kbĺ 44. s (1) bekezdése szerinti indokolást, amely
meghatározott informäciő vagy adat ný|vánosságra
ar ánya|an s é re lme t, cs atolom.

Keltezés (helpég, év, hónap, nap)

részletesen a|ő,ámaszýa, hogy a b) pontban
hozata|a miért és milven módon okozna

(Cég szeríi a|átás a köteieze ttségv áL7alásta
jogosult/jogosultak, vagy alátás a meghatalmazottf meghatalmazottak részérőI)

A negfelelő rés7aláhĺź7andó !
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7. S Z. I\MIÁTKOZATMINTA

Nyilatkozat a kiegész itő táiékoztatásokĺól

'Ąlulított ....., mint a , . '. (Ajánlzttevőmegnevezése) (Ajáriattevő székhĄe),
(AjánlattevőtĺylJváĺtattó cégbíróság neve),
nevében kötelezettségvá,|JaIásnjogosult . (tisztség megjeloiéśe) a Budapesi Fő'váĺos VIII.
kenilet Jóxefvárosi onkormányzx, mint 'Ąjánla tk&ő iltal ,,đďé,i^Negyed pfogÍam Vas u. 1.4.-es
helyiségekf e|űiitása,,tárgýkozbeszerzésiel1árásábankiielentem,hogy

a) neĺla kéttink és nem kaptunk kiegészítő tájékoztatást

b) az ajánJatkérő kiegészítő táĄékoztatásátmegkapruk és az ajárůat osszeál]itásakor fĺgyelembe vettük.

Keltezés (h.boég'év, hónap, nap)

(Cégszeńi'aláírásakötelezettségváI|a|ásra
jogosult/jogosultak, vagy a|álrás ameghata|mazottf meghatalmazottakrészérőI)

A negfelelő r,ísialáhĺźąandó !
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Aiánlatkéľő l<bt. 69. $ szednti felhívása esetén az effefelhívott aiántattev(ĺká|ta|
benyúitandó nyi|atkozatok iegyzéke az a|ka|tnassági követelmények igazo!ásakapcsán
. ulKałrr,assa{| njl zgaąolĺźsz rnód:

A 32,ĺ/20,ĺ5. (X.30.) Koľrn. rendelet .ĺ9.Í () be,keidésének c.) pony'a atap1ĺźn csatolni ke//
a7 előąő legfeljebb 3 leryirt ii{eti éu _ lźltalĺźnos forgalni adó nélkiil sýnított _ ntju
árbeuételéről s7líló eredeti, cégsyeľťien atáĺrt ryitatkoyatot, atfuil fi)gően, bogy ,< Ęĺźnlaĺteuő
nikor jött létre, illetue mikor keądn ?7re8 a teuéken1séýt, amennjliben eryk a4 adatok
rendelkezésre áIlnak'

M. / . alkalnĺ as s,źgi köuete ln é njl,gnio ta
A 32ĺ/20ĺ5, (X.30) Korrn. rendetet 2/. s Q) beke?désének a.) pony'a atapján ai
Eánkĺtételirtlbíuĺźs negkiłldésének napjáhil uissąafelé sýmított 5 éu során bef/eryt (teljesitett,
níĺsiaki átadlźs-átaétellel leąlźruh) építési berułtáýsra és/ uagy építési kiaitete{si teuékenjlségre

és/uagy épiilefelĺłjitásra uonatko4ĺi nunkĺźinak ismeľ,teÍését, a7 atlźbbi furtalommal:
o a sryąődés tárgyát
C a sryr<ődéĺ kiitő ĺ?xásikÍél neuót, ľĺmét,
. aą e luég79tt n un kák ý lsoro /ását;
. a7 e llensio lgĺźltatás nethí tissąeýt,
. a teljesĺtés ide1lĺt (,ĺu/ hłí/nap) (keydés ,ĺs befejeýs is) és heĄét,
. a míísyaki átadlźs-lźtuéĺel időpon7.át (éa/ hó/ną)
o nJlilatko<ni kell arníl, hogy a te|esítés aielőírásoknak és a s7,eryődésnek megfetelően tijĺtént-

A bemutatoĺt referenciĺźkat a j2ĺ/20ĺ5. (X.30.) Koľrn. rendelet 23. s s7erint csak a
szetződést kötő másik féI áItal kiadott igazolással lehet igazoĹni, akként, bogy

a4 igaryo lĺźso n fe / ke ll tlłnte tni a fe nĺ e lőírt taxa lrz a kat.
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Nyilatkoza t a pénztigyi- gazďasägi alkalmass áłgtő|

mcgnevezése) (AjánLanevő székhelye),
(Ajánlattevőt nyllvántaĺtó cégbíróság neve), .. . .. . . (,{iánl attevő cégegyzékszáma)
nevében kötelezettségvá|7a|ásnjogosuit '.. (tisztség megjelölése) a Budapest Főváĺos VIII.
keniletJózsefvárosi onkormán:vat, miÍrt AjánLatkéń á|ta|,,Ga|éĺa Negyed pfogfamVas u. 14.-es
heĺyiségek felúiítása'' tárgý közbeszenésí eljárás tekintetében 

"ítnon^ 
ki;Ele,,te,n, hogy az

ajánůattéte|lhatáriďőtĺnege|őző3|ezáttüzteti évben _ áůta|ánosfoĺgatmi 
'áo 

oeĺ.u szátnitott
- telies árbevételünk az alábbi iisszeg volt:

Keltezés (h.boég, év, hónap, nap)

(Cégszetiia|álĺásakotelezettségvá|7alásra
jogosult/ jogosultalg vagsJ a|áírás a

meghatalm azott f meghataĹm azottak ńszérő|)
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Nyilatkozat koĺábbi teliesítésekľől
a321,/2015. QĹ30.) Korm rendelet 21. s (1) bekezdés a) pontja tekintetében

számított 5 év sotán a kóvetkező ľefeĺenciákat tďiesített{ik:

megnevezése) (Ajánlattevő székhĄe),
(Aján|attevőtnylhvántattő cégbírősáe neve), (Ajáriattevő cégegyzékszáma)
nevében kötelezettségvá]Ja|ásrujogosult (tisztség megjetölése) a Budapest Főváros VIII.
keniletJózsefvárosi onkorrnánĺvat, mint Ajádark&ő ah^l,,ďarctťáN.gyáĺ o.on,"- Vas u. 1'4.-eshelyiségek felŕĄitása,, ,1,sy,3kozbeszeĺzési eIjárás tekiniátében ,,ĺ,":" 

"si^,kJ'o-, hogy a jelen
közbeszenési eljáráshoz kapcsolódő e|járást megindftó felhívás meghildéséneknĘátől visszafelé

(C égs z er6 a|áltás a kö telez e tt s é gv állalásra
jogosult/ jogos ultak, v agy a|ákás a

meghatalmazottf meghatalmazottaktészéń|)lz

A szetzőđést kotő másik fél neve.

címe
építés i beruházásra és / vagy

és / vag5r épiiletfelújításra vonatko ző ref'erencia bemutatása

ĺw elvégzett munkík felsorolása

Az ellenszo\gákatás nettó összege Ft-ban

Teljesítés ideje [kezdés és befejezés naptári nap Pontossággal
(év, hónap, nap)

Kezdés:

Befejezés:

Műszaki átadás- áđ, étel iđőpontj a (év / hőnaP / nap1

Teljesftés helye

Á. teljesítés az előfuásoknak és a szetződésnek megfelelően
tonént-e? (Igen/ nem)

Keltezés (h.ly"ég, év, hónap, nap)
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KIvIT ELE zÉsl szBnz ŐoÉs

amely iétrejott egytészrő| a

Budapes t Főváľos vI II. keľütet Józs efu áĺosi onkoľmányz at
székhelye:
adősz,á,ma:

száttlav ezető pénzlntézet flev e.. [szeĺződéskötéskor kitöltendől
baĺkszámlaszáma:|szerződéskötéskorkitöltendő]
képvis eletében eljáró személy neve:
Telefonszá rrľ' fszerződéskötéskor kitoltendő]
F axszán;, [szeződéskötéskot kitöltendő]
E-mail cíĺrr |szerződéskotéskor kitöltenđő]
mint Epíttető
- továbbiakban,,Megĺendelő.. -

mástészrőI

címe, székhelye:
ny]v ántanő c é gbírós á g neve :

cégjegĺpé|szÁĺĺx
adőszáma:
ban|szárriaszá,ma(plénzf orga|rriszániaszáma):
képvis eletéb en e|,1árő s zemé ly neve, me gnevezés e :

Telefonszám
FaxszÁrrs; -

E-mail cínľ
mint Vállalkozó

- továbbiakban ,'Vállalkozó'' (együttes említéstik esetén: ,,Szetzőďő Felelť' vagy ,,Felek'') között

iott létre az a|ábbj feltételek szerint:

1. A'szetzőďésmegkötésénekelőzményei

Budapest Főváros VIII. keriilet Jőzsefvárosi onkormányzat a kózbeszerzésektőI sző\ő 201,5. évi
O(I-III. törvény (touábbiakban: Kbt.) 115. s (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélhili tárgya|ás nélhili
kőzbeszetzésí eljárást kezdeményezett 

^z 
ajáĺiattéte|l' felhívás 2016. ' .... -i meghildéséve|. az

,,Galétia Negyed pÍogÍam Vas u. 14..es helyiségek fe|űiitása,, tárýban (a továbbiakban:
Kozbeszerzés Eljárá,s), amely e|járás eredmén;'es lebonyolításának eredményekéĺt az e|1árás nyertese
Yá|]a|kozőleu.

2. !ĺSzetződés tátgyaz
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó peďg eLválLalja je|et szerzőđés aIapján a Budapest MII. Vas
utca .!'4. 

szám a|att a|áLhatő épület (Í1rsz:36489/0/ N t) Íe\(ljftÁsát a ĺrríisza|i dokumentáciőban, a

jogszabáIyokban és az ánzott költségvetésben foglaltaknak megfele]ően.

2. A feĺĺ munka kapcsán Yálla|koző ezennel válJalja, hogy teljeskorőeĺ elkésziĺ és megvalósíga a
Munkát a teljesítési hatandőte, toväbbá a jőtáLlási (gannciáils) kötelezetmégeinek eleget tesz'
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3. Megrend e|ő hozzáĄátrul alvállalko ző ĘénybevéteIéhez.

4. ,\ hilfólđi adóiiletőségű YáLLa]kozőköteles a szetzőđéshez arnvoĺatkozőmeghatalm azást csatolĺ;,
hogy az {ető;eĘ szeľinti ađőhatőságtóI a magyar adőhatősás közvetlenii] beszetezhet a Vállalk ozőtavonatkozo adatok<at az országokkozotti jogsegély igénńevétele néllriil.

5. 
'Felek 

megállapodnalq hogy Yá|La|koző a tevéken;n égét az Ąán|atétell felhívás, a részletes
dokumentáciő, a míiszaki đokumentáciő és az árazott koitsélvet és a|apjánvégzi.
A Felek megá|lapígáI., hogy a részletes mennyiségeket az ďian|anetei,felhĺ,,ä, illewe dokumentáció
taftaÍTlazz,a'.

3.A munkatetület átaďás - áw éte|e

l.MegľendeLő a munkaterĺiletet a Yállalkozőval egyeztetett iđőpontban aď1a át a Yá|7a\koző tészéte,
munkavégzésre alkalmas állapotban. A munkat..íi., átadás-ái,ét.rc, i.bŕ|.gy"at""y'uen rögzítik.
Az átzdás időpontjáről Megĺendelő előzetesen éĺtesíti Yá\7alkozőt.

2.'Ą felvonulási épiiletek elhelyezése csak a Megrendelő hozzĄánilását követően kezdhető meg.

3. Szetződő felek a munkateri.i.l et átadását a munkateĺüIet átadás-áwételével rijgzftik-

4. Felek |ogai és kötelezettségei

1.'t Vállalkoző szavatoIja, hogy míisza|<1lag és minőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkozó

ryw^r és EU előfuásokban és szabványokban meghatározott minőségben, valamint a ĺrrí3szďri
dokumentáciő alapján teliesít. A nem fentiek ."".i''ti teljesítést l,ĺegtňdelo jogosult Yál]a\koző
költségére és veszélýre _ a garancíáhs felelősségv áLla|ás megtafiásamellett _ újrakiviteleztetni, amelyet
Yá|LaIkoző köteles ha|adékta|anul elvégezni. A fenti jog nem érnĺ a Megtendelő azon jogát, hogy a
11. pontban foglalt, a szerzőđés hibás teljesítésével kapcsolatos elállási jogáva| _ az ott említem
feltételek Íenná||ása esetén _ éljen.

Az I. osztáIyu minőség megáláapítása az Építésugyt Agazai' Szabváĺyszerint töĺténik. Vitás esetben a
Felek döntóként a Yá|lalkozó költségvĺselése mellett az Epítésugyi Minősége|lenőnő Innovációs
Nonpĺofit rft. @ľ'ĺj minőség ellenőtzés eĺedményét fogad|áiľ-el.

2. Az eha|ęrc munkaré szek v.usgá|ata:
AYá|]a|kozó semmilyen eLtakarástnemvégez a Megľendeiő előzetes jőváhagyása előtt. 'Ą VáLla|koző
az eltakarandó munkatészeket köteles 3 (rátom) munkanappaI az ehtakarás e|őtt a Megĺendelőnek
bejelenteni és az eItakaľanđó munkatészeket ptóbaviz sgá|atés ellenőĺzé s céIjábőIa Megrende|ő részére
láthatővá és hozzáférhetővé tenni. Á.mennyiben aYáLlalkoző ezeĺ kötelezettségét elmulasztja, ugy a

munkaľészek Iáthatővá tételének és a feItatás előtti áL7apot visszaÁllításának koltségeit a Yá|]a|koző
köteles viselĺri. Yál]atkoző nem kotelezhető a saját költségén törtéĺő visszabontásĺa és az eltakafi
munkarészek |áthatővá tételére, ha a jelen pont szerinti bejelentési kötelezettségnek eleget teft és

Megtendelő a Yát]alkozó bejelentését követő 3 (:'árorn) munkanapon beliil a ptőbavlzsgálat és

etleĺőrués céIjábőLnem jelent meg.

3. Munkatenilet:

'Ą Vállalkozó köteles a hatőság és a Megĺendelő e|őíĺásai szerjnt a munkateĺiiletet elkeĺíteni,
fsgyelmeztető je|zések elhĄezéséľőI gondoskodni. Á Yál]alkoző köteles a saját tevékenységébőI
szátmaző huliadékot f,o|yamatosan osszegyűiteni és a munkaterĹi.letőI saját költségén elszáL]ltaĺi és a
munkateriiletet, va|amint annak közvetlen kotlyezetét a törmeléktőI, szeméttőI és hulladéktól
mentesen tartani.
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A hulladékb őI szá'rmaző bevétel aYá|la|kozó bevételét képezi.

Yállalkoző a Lĺvitelezési munkák soĺán keletk ező veszéIyes és nem veszélyes hulladékok kezelésérőI
ffijtés, előkezelés, száIJitás, hasznosítás ,''ártaknat7arutáś) a voĺatkoző hatáI;rcs jogszabáIyok;';d";
gondoskodni koteles. Á keletkező ht'llądék azoĺ tészén.Ĺ, 

"m.ly 
a kivitelezéś ,oia,' a helyszínen nemkeľĹil felhasznáIásrz, Yál]alkoző köteles gondoskodni annak Ĺasznosításľa engedéIlyel ĺendelkezővlllalxoz,ás,ré,szére toténő átadásárő|,".'.ń hasznosítható h"lladekoĹeĹzłu,xł,olés árcalommentes

erľrelvezeSeÍol.

4.Yá|]alkozó a munkálatok során nem veheti igénńe aközutakteniletét rakodásra' táro|ásra,

5. A Vállalko ző kár elke nilés é re v onatkoző köte lezem é ge:
A Vállalkozót terheli valamennyr, kír elkertilésére vonatlio ző kiĺtelezetmég, így kilönösen aYáI|a|koző
?I:aI:ľłIYnkőL\ végzés9 céIjábí|rgénybe vett épiiletekĺől Vállalkozó tevékňyšég. ..ugy mulasztása okán
lehrrlló tfugyakáItaLokoztakárétvató feletősség. Vállalkozó felel 

^bŁto,,áĘ1előírások 
betattásáért,

továbbá a balesetelhárítási előírások szerinti valamerrnyi véđő- és biztonsá gi.Äúzkedésén.
'Ą Vállalkoző felel az.á|tala a tatgyi munkák kivitelezésével összefiiggien igénybe vett segédei,
a||<a1rnazottzi, meghata|ĺnazottas, zlěáIakozői', illeťve szá|]ltőí ńszérőlokozott kátokéĺt.
Á Vállalkoző ÍeIeI minđen igényéĺt, amelyet az előbbi káĺokból, balesetekből és hiányosságokból

;ĺedően," M.g'"''delővel szemben támasztanak. A Vátta\koző a Megĺendelő..el ,zámbeí .,.rn
fuvatkozhat arra, hogy a teljesftésnél és a kivite|ezésnéI igénfre .,.tt s.gědeinek a hvá|asztásánál és
azok f'e|ugyeleténél íęy ján el, ahogy az az adoľ- heĘtbón eIvárhačő. A Vállalkozó mentesíti a
Megľendelőt az oLyan kártéĺtési igények alól, amelyek a munlĺáiva| és szo|gákatásaiva| kapcsolatban
merülnek fel.

6. Á Megĺendelő jogosult
- más vá||a|kozőva| e|végeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Yá|La|kozó költségére, ha
Íe|sző|ítására a Yá|]a|koző a hi'ogásolt, vagy hiáňyoh munk{kat nem javítja, illetve ,,.rn pä,olj", 

"Yá|]aIkoző garaĺciálls felelősségvál]aIásának megtattasával. A fenti jog nem 
.érlĺri 

aMegtenäelő azon
jogát, hogy a 11. pontban foglalt, a szerződés 10 napot meghaladó késedelmes teljesítésével
kapcsolatos,va1Y a szerződés hibás teljesítésévelkapcsolatos eláLLásí jogával_ az ottemlített feltételek
fennállása esetén _ éljen.
- Yál]a|kozőnak a jelen szerződésben vá|Lalt feladataĺ ellátásáva| kapcsolatos tevékenységét oná17őaĺ
vagy megbaólevéllel el]átott képviselője révén ellenőiznl olyan módon, hogy Yál]alkoző teljesítését
Megendelő ez tányű' tevékenysége ne akzdá|yozza.
- bármelypótmunkát más vállalkozővalelvégeztetni,figplemmel a Kbt. rendelkezéseire.

7. Megtendelő köteles
-Yá,|La|koző részére a|<tvitelezéshez szülséges munkaterületet rendelkezésre bocsátani.
- Y állatkoző tészéte a sz erződés sz eľinti dĺjakat megfizetĺli.
- a322/2015. pĹ30.) Korrn rendelet a|apjánsajátmagavagynevébene|1árőszeméIy(szeÍyezet) révén
ellenőnzti,hogy a szetzőđés teljesítése soráĺaYál7a|koző teljesítésében|ĺzárő|aga I{bt. 138. $ (2) és
(3) bekezdésében fog|a|taknak megfelelő aLváj]a|koző vesz tészt és az ahá|]a|kozői teljesítés atáĺya
nem haladja meg a Kbt. 138. s (1) és (5) bekezdéséb en meghatározott éné|<et,

8.Á Kbt' 138. s (3) bekezdése aIapián a Yá|]alkoző a szetződés megkötésének ídőpongában
bejelentette va|amennyi oIyan a|vállalkozőját, akja szetződés teljesítésében tésztvesz,és a bejelentéssel
egýttnyilatkozikarról is, hogyazáka|aigén,1be venni kívánta|vá|]a1kozőnemáll ak'lzárő okokhatálya
a|ztt. A Yál]alkoző a szerződés teljesítésének időtaĺtama a|att köteles a Megrendelőnek minden
további, a teljesítésbe bevonni kivánt alváL7alkozőt előzetesen tásban bejeienteni, és a bejelentéssel
együtt nyilatkozni arrő|,hogy az áIta|a igénybe venni Wvánt alválla|koző nem áll a|<lzárő okokhatáIya
alatt.
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9. Megenđelőnek joga vaÍ\ az adott munk afazist|eá1]itaĺi,ha az nema tervnek és az elváttmlnőségnek
rnegfelelő' Utasítása szerint a hibásan teljesftem részt _ a gannciálls felelősségv á]]a;ás megtartása

ľi]ľľ': *:ęf:ľłő. 1óýon újĺa kell kivitelezni, 
-"m",..,yib" n az szakszerűen nem javíthztő. Az

u,1ra|<lvitelezésitöbble&öltségekaYálla|kozőcterhelik

A Megtendelő, illewe az áha|a kijelolt szervezet vagy személy jogosult a kivitelezési munkálĺat
folyamatosan ellenőrui. 

'Ą. 
munkavógzésnek az ď1áĺ.ůattšĺeľ felhívásban é. dok..- entácíőban,valamint

a ÍIyeÍtes ajádatnak megfelelően keil toténnie.

l.0.Megĺendelő utasítás i jogánakgy:akorlása

Yálla|koző köteles Megtendelő á|tal ađott valamennyi utasítáSt teijesíteni, eltekinwe attőI, ha ez
jogszabáIy, hatósági rendelkezés.megsénésé re, avaw i vagyonbiz.o"'ĺj (id;éftv; 

^, ^a^i^gńÁ* 
i$

veszé|yeztetésére vezetne, mivel Ąren esetben i"g",.,ő,ši megtagadhá t1a a Yá|?alkoző az utasítáS
teljesítését. Megrendelő vagy bátmely nevében aia,a ","^t.ěl,"..íítl.,, és/vagy szakszerŕítlen
ltasítäsáta YáiJa|kozó \ot9le9 Megľ-endelő jelen szerződésben megÍrevezett kapcsábtattőjának a
figrlrnét haladéktalanul írásban fřhĺvni. Amennyiben felhívás eĺenére is fenntanja és kásban
megerősíti Megĺen.lelő az ltasitást' úgy köteles azt végrehajtaru, kivéve, ha az utasitás teljesítését
j ogs z erĹíen megtagađh aga Y á17a1koz ő.
Me.gt.endelő utasításai a teljesftést nem tehetik terhesebb é YáILa|koző számára. Felek ricgútlk, hogy
Yá,|laIkoző teljesítésének terhesebbé téte|& hilonösen nem jelenti az a koru|mény, ha o\ä'' oi''ĺtĺ!t
ad Megtendelő, amely azt a céIt szo|gá|ja, hogy a szerződés teljesítése alatt is a lehető legteljesebb
métékben működjenek a meglévő tendszeĺek.

ll.Vállalko ző kixe|ezetts é ge i

A Vállalkoző köteIezi magát a szeruőđéses feladat teljesítés&e, az Ąáĺ.iatában és a szeĺződésben
foglaltak alapján,továbbáa rcvékenp égvégzésénekfeltételeit aYálJa|kozó úgykoteles megszervezni,
hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos , szakszetí, gazđaságos és hatáiđőre töĺténő befejezését.

Yá|La|koző koteles :'r,vábbá a munkához szülséges an;.agok beszerz'ésére.

A Yá|lalkoző köteles a kivitelezés iđőtartamára az ĄánLattéteĘ' felhívásban meghatarozott
felelősségbŁtosítást kötni vagy azt|<lteĄeszteni és azt a szetződés megkötésének napjáigMegĺenđelő
ÍeIé igazolnl akként, hogy a feielősségbiztosítási kötvény eĺedeti péIdányát bemutatja és egy másolati
péIđáĺnyát áĺtaďja a Megrendelő részéte a szetzőđés megkotésének napjá,ra. Yá|]alkoző köteles a
felelősségbŁtosítást a teljesítési lnataĺidő Lejáttát, illeťve a tényleges teljesítést követő 75 napig
tenntaľtaru.

Yá|]aIkoző koteles al<lvheIezé.s során gondoskodni a munkavédelmi és balesewédelmi, tíiztenđészeĺ
és kömyezewédelmi eIőfuások betartásátől. Á munkavédeĹmi eszközöket és beĺendezéseket a
Yá|]a|koző koteles biztosítani a munkavállalőirészére,hogya biztonságos kivitelezési feltételekadottak
legyenek. AYá|7a|kozó fe|adata amunkavá|]alőítészére az eLőzetes,illetve az időszakos munkavédelmi
oktatások megtartása és a munkavédelmi oktatási naplőbavaló bejegyzése,az oktatáson ĺészwevőkkel
vaIő a|ákatatása. lyYáLlalkoző amunkavállalőirészéreköteles a munkavégzéshez szükséges minősített
egyéni védőeszkozöket bŁtosítaĺi, azok viseiését a munkavégzés teljes ídőtattama alatt megkövete]ĺri.

Yá,l]a|koző a munkavégzés soran koteles betanani a 4/2002. (II. 20.) SzGM-EüM rendelet szerinti,
építési folyamatok soĺán megvaIósítandó minimális munkavédelmi követelményeket rogzítő
ten deletb en előírtakat.

A munkatenilet igénybevételéhezszükséges engedélpk beszerzcse aYá|La|koző fe|ađata.
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Yál]alkoző köteIes gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szül$éges anyagok' berendezéselq

?:#9,oI,,sÍpek felhaszĺá|ásához szükséges engedéýek' tanűsíwányok"b.",",Léšé,ől i,, biztosítatia
kell továbbá azokkezelési, |<arbantartási lđĺresánák, wasításánakbetinäsát.

12'AVállakozőnak a s.zerzőđés megkotését követő 10 napon belül kivite]i ütemterv et (otganlzáciős
::T":) ke]l |enyujtatia a Megenđelő nevében e|jfuő Äűszaki elleĺőr részéte. A fentieken ní
Yálla|koző.nak a szetződés megkötésétkövető 10 munkanapon beltil a|ĺla|izák titemtervet kell
Denyultann.

13.A VáIlaIkoző a k1niteĺ. az intézmények működési feltételei és az egyéb ľendelkezések figyelembe
vételével végezhethétvégén is munkát, azoĺban ahéd,ég1munkavégzél'esetén előre leadott-(egalább1 nappal előĺe leadott) névsorban szeteplő szemé|yek tanőzĚodhatnak a munkatertiietřn. A
munkaiđőn kíviili és a hétvégi munkzvégzés soĺán ,.,.iőiengedély beszetzéseszükséges.

74.A közvetlen muĺkavégzéshez' szfüséges elektĺomos áram, vizvételi lehetőség igénybevétele
biztosított,. p3lľne| igéđybcvételét a' Iřegrendelő az jntézmény űýán bľltosiýł ałza!', hogy a
tay999lodo koltségeket aYá||a|kozónak meg kell fizetnie. A kapcsolodo kokseg"k^,gÍo,tesEi.ek
mődjfuőI a Y áL]alkozőnak az lntézméĺyv ezetőv eI kell írásban egyeztetnie

A fenti igénybevétel az ntézményüzemszeĺíí működését nem akadáIyozhaga.

Ha szükséges őrzésí költség, akkot az aválLa\<ozót terheli.

15.A köztenilet foglalással kapcsolatos koltségek a Yál?a|kozót terhelilq annak igén7hevéte|e az
o nkormán y zat me gf elelő ĺendelke z és eí alapján toĺténh e t.

5. Tiibbletmunka és pótmunka

,l'. Szerződő Felek tögzíĺk, hogy tanalékkeret kikotésére nem kenil sor, ezért többlet-és pótmunka
tartalékkeret terhéľe való elrendelése nem lehetséges. A többlet- és pótmunka végzésére klzárő|ag a
kijzbeszerzési eljár.ás keretében kötött szetzőđésrevonatkoző előírások megtartásával, a közbes zetzési
törvé ny von atkoző re nde lke zé s e ine k be tan ás áv a| ke rt.ilhe t s or.

6. A munka befeiezésének határiđeie

1. Teljesíté sihatáĺdő szeződéskötéstől 2016. december 1-ig tartő hatát,ozott ídőtartam.

Á teliesítésihztándő a _ MegrendeIő áItaI is elfosadott - sikeľes és hiánvta|an ĺníiszaki átadás-
áwételte vonatkoz ó ieg-vzőkönlrv felvételének időponti át j elenti.

Megrendelő ĺyilatkozza,Yá|1a|koző tudomásul veszi, hogy a szetződéshatándőre történő teljesítése a
Megtendelő kiemeit éľdeke.

2. Yál]atkozó köteles Megĺendelőt minden olyan köľiilményrőI lr.lalađéktalanul éĺtesíteni, amely a

vá|Lakozás eredményességét' vagy keIIő időtevaLő elvégzését éŕinti. Ezen éttesítés a szenődés szeľinti
teljesítési hatáĺđőt nem módosíga, a Megtenđelő késedelmes teljesítésbő7 eredő töľvényes és

szetződésen alapvIő jogaltnem érinti. Ahalađéktalan éĺtesítés elmulasztásáből ercđőkárértYál]a1koző
felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megséttését,e előnyök szetzése
céIjábőI, kotelezettsége, felelóssége kimentése éĺdekében.

3.L Szerződésben rneghatározott határídők betattasával kapcsolatos összes koltség a Yátlalkozőt
terheli aváLLalkozői díjon feltil eýb koltség megtéÍítéséreYá|]a|koző nem jogosult'
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4,!ánafty9 ?, 1. pon1ban rneghatározotthatáńdőhoz képest előteljesítésĺe jogosult, a Megtendelő
előz e tes írásb eli bo z záiár,łIásáv a|.

7. Vállalkozői díi

I'.YáIatkoző a, szetzőđésszető, tcljesítés esetén az alábbiakban meghatatozott módon jogosu1t dljazásta,
A. .Yá|latkoző a jeIen szerződésben, az ajáĺ.iattételi felhívásban|ajádattételi đokumentáciőban és az
Ąánlatban rögťltett feladatok e|végzését áz a|ábbivá1la1kozőid!äŕ*e[ett tel|esíii_

nettó vái|a|kozői đii

összesen bruttó váI|aUkozői díi: ' .... Ft, azaz ., '..... foľint'

A szerzőđés és a kiírzetések pénzneme forint.

2.A szetzőđés soĺán az egyenes ÁFA finans zit'ozás szabáIyaí az lĺáĺyađők.

3.A vállalkozői díj á,ta|án,1d\. Az áta|ánýras vállalkozőí dť1összeg magában foglalja az Ąánlatúteh
felhívásban és dokumentációban, valamint a jelen szetződésbin meghatározott taftalom
megvalósításának koltségét és a megvalósuláshoz szükséges itt nem ré,szletčzet költségeket is, a
kivitelezési munkákat, a munkadíjat, a tevékenységgei kapcsolatban fizeteĺdő minden dljat, az
ppgkoltségeket, a közvetlen gépköltséget a fuvaroiási és rakodási koltséggel eg;zritt, az áIta|ános
kölmégeket, a kivitelezés során a Yálla|koző á|ta| fe|hasznák építési v.lz éš .''..gi", gáz, vl|any)
bekenilési költs égét is.

5. Vállalkozó a vállalkozői díjon feltil tobbletmunkát, illewe e$Éb koltségtérítéstvagy díjigényt jelen
szetzőđés keĺetei között semmilyen fotmábaĺ nem számolhat fel.

6.Fe1ek ri5gzftík" hogya 322/201,5. (x.30.) Korrn rendelet 2s. s (1) bekezdése aIapján a Felek a

szerzőđés megkotését kovetően az árazott köitségvetés tételei tekintetében egyeztetéSt foIytathatnak,
amelynek sotän a beépítéste kerĹiLlő egyes tételeket véglegesíthetik. Ebben az esetben a fenĺ I(orm'
rendelet és a Kbt. a|apján kell a Feleknek eljárniuk

8. Fizetési feltételek

L AYáLlalkozó _ a Megľendelő írásbeli teljesítésigazoIásánakkézhezvéteJét követően 1' végszáIĺla
b enýjtźĺsára j ogosult a köv erkezők szerint:

Yégszáĺĺia beĺýtására Yá||z|koző a készre jelentést követó siketes és hiánytalan átadás-áwételt
igazolő jegyzőkónyvalÁításátkövetően jogosult.

2. Megrendelő előleget nem 6zet

3. Tanalékkeret nincs.

4.A szetződés szerinti és a jogszabályoknak megfelelő számla kifizetése a Ptk 6:130. s (1)-(2)

bekezdésétőIeItét'ően,al(bt. 135. s (1).(3) és (s)-(Ą bekezdései, a322/201'5.QĹ30.) Korrn rendelet,

a 27262014. Q(.5) Korrn rendelet, valamint a kozbeszenési dokumentációban foglaltaknak
megfelelően történik aYáLlalkoző .... '.. számwbankszát]ájára ánltalássaI.
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s,1á,Ąat a Megtendelő Budapest VIII. keĺtiletJózsefiráĺosi onkormán yzat részétekell kiállítani és

Denyu]tanl.

6. Aszenőđésszeríí és a jogszabályoknak megfeieló szárĺiákkifizetésének pénzneme a foĺint (HUĐ'

7.Felekrogť,:,Fh:.syłszárĺiázás és aze|számolás minden esetben a mindenkorhatályos jogszabá|yok

iľĽ:191ľilq fisyelernrne| a szárrlázásra és az e|száĺlrslásra vonatko,a jij'Ábáť,J,,T;_i;;ái.yb;
lépésénet illewe hatá|yon kĺvtil helpzésének, valamint módosítás esetén a móäosĺtotí rendelkezés
hatáIyb a Iép é s ének iđőp onýára

8. Megtendelő késedelmes fizetése esetén aYá|La|kozót a Ptk szerinti késedelmi kamat illeti meg.

9..Ą kifizetések tekintetében hivatkozunk .az adőzás tendjéĺől szőIő 2OO3. évi XCII. törvény ('Ąĺt.)
16/ L $-ára, továbbá az á|Lalnhánartásrő| szőIő 2O1I. évi O(CV törvény 41. s (6) b.l..'áe'eueá
foglaltakľa, amelyszerintakozbeszerzés eredmén1aként nem köthető érvényese ĺ szetződésolyan jogi
személlyel, jogi szeméýiséggel nem ľendelkező szes,ezettel, illetve szerzőđés alapjáĺnem teljásítheá
kifizetés olyan szeĺvezettészére, amely nem minőslú'át]árhatő szervezetnek.

9. Műszaki átaďáLs.átvétel, hasznáiatbavételi engedély, utó.felülvizsgáiat

l.Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés ketetében megvalósuló beraházás kivitelezési
tevékenységének befejezését kovetően m(lszaki átađás-át\rételt kell lefolyatni.

Yái]alkoző köteles Megtendelővel írásban közölĺri a szetzőđéses feladatok teljesítését (I{észľe
jelentés'').

A munka Yállalkoző áItah készte jelentését követően Megendelő úizi kl az átadás-áwételi el,1áräs

időpontját és atta 
^ 

jogszabá|yban megjelölt szervek képviselőit meghívja. Á' kivitelezésben
közľemííköđő alváLlalkozőkat aVáL7alkoző hĺvja meg. Á ĺrríisza\<l átadás-áwérch e|járás megkezdésére
csak akkor keľĹilhet sot, ha a jelen szerzőđés szerinti munkák elkésztiltek, és a szükséges
dokumentumok (megvalósulási teĺv, felhasznáIt és beépített anyagok jegyzőkönyvei, szá]Jltő|evelek,
stb.) hiánytalanultendelkezésrc áLJnak, és a Megtende|ő részéte átzđásra keĺtiłtek.

Az átadás-árvételi e\járást akészre jelentést követő 3 napon beld meg kell kezdeni ' Az átadás-áwéteh
e|1árásra 12 naptán ĺap áLJ, rendelkezés re.

Amennyiben a Megrenđe|ő a szetződésben meghatározotthatátĹdőt követő 3 napon beliil nem kezď
meg az átađás-áwéteh e|jaĺást, vagy megkezdi, de a szerzőđésben - a Ptk 6:247 $ Q) bekezdésére
figyelemme| _ meghatztozotthatándőben nem fejezí be, a Vállalkoző kérésére a teljesítésigazolást
köteles kiadni.

2.A míiszakj átađás-átvétell' eLjfuásről' 3 péIdányban jegyzőkönyvet kell készíteni, amiből 7 péIdáĺy a
Megendelőt,7 péIdány peđig aYállalkozőt ilIeti, 1' péIdáĺy pedig a míisza|<l ellenőré.

3.Megrende\ő a műszakl átadás-áwétel során köteles a mun|<at megvixgálni és a v.usgáIat a|apján
felfedezett h]bákat, hiányosságokat, azok |<ĺjavĺtasáĺak, pőúasáĺak hatáĺđejét jegyzőkönyvben
rogzíteni.

TŁ a jegyzőkonyv h1bát, lĺbajegyzéket tattaknaz, akkoĺ azt a YáL]alkozőĺak aIá kel]. íĺĺlia azzal, hogy
Yá|]aIkoző aÍĺbajegyzékben foglaltakra észrevéteIt tehet, melyet ahibajeg1zékben rögzíteni kell.
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4.YáLlalkozó koteles a Megtendelővel kozösen felvett hiba- és hiánylista a|ap1ána szükséges javftáso|at
a]itűzotthiánypótlásihataĺđőrc,sajátköItségéte elvégezni. Megtendeló köteles a fenti iavííásoke1őttI.. osztalý, je|eĺ szetződésnek megfelelő -ĺ"a.egtJ" valő elłégzése után a kjvitelezési munkákat
áwenni.

?:,a,v!L|Iak",,9 a javítast írásbeli fe\sző\itás ellenére nem végzi el, a Megrendelő azt aYál]alkoző
költségére elvégeztetheti, és az így felmenilt koltségekět jogosult. a Yál]a|koző szÁmära
továbbszánlázli a gannciális felelőss égváLLa|ás megtaftásam-ellett. Á f.nti 1og nem érinti a Megľendelőazoĺ jogát,\2sy 

"'7.1.,Pontb,an 
foglalt, a szerződéšhibás teljesítésévell."p.Jobto, etállási jo{ő,val_ az

ott említett feltételek fennállása eřtén - éljen

|:Ń. tagadható meł az áwérc| a munka olyan jelentéktelen Łĺbái, Lĺányai miatt, ame\rek a
kijavításukka| póttásukkal jfuő munkák fo\ytan sem akadáIy ozzáka rendelteté sszeríihaszĺáIatot.

6.Yá1]akoző a miiszalĺ 
-át 

,ďás-łwéte|:, el1árás ;dőponĘáFan köteles Megrendelő tészére 5 péIdánybaĺ
átadni a munkaterüLet átađása és a kivitelezési áilapot kozotti eltéréseřet rrrrr]lmaző dokämentációt,
valamint azo|<at azirato|<at (teljesítmény n)nlatkoziaz összes beépített anyagra,h"ll"dé[;iil';:,^;á
lap, hulladék befogadó n1iatkozat, rlletős míiszalĺ vezetőĹ iyllztkozit,"villámvéđelmi vŁsgálati
jegyzőköĺyv'ellenőtző,métési jegyzőkönyvek és egyéb minőségi vizsgá|atokeľedményei stb), uňly 

"szeruődésszerri teljesítés szerinti elbtä|ásához és az elvégzett munka áwéte|éhezszükségesek

7. Az es etle ges s ike ne l en átadás- áwétel kolrc é gei a Vállalkozót te rhe lik

8.Ha a Megrenđelő egyes munkatészeket a teliesítés eIőtt átĺesz (előzetes átadás), ezek tekintetében a
káw esz éLy az áw étel időp ongátőI a M egĺend eIőrc s zá1I át.

9.Á. jelen szerzőđés akkor tekintető teljesítettne k, ha amunka első osztályú minőségben, hiba- és
hiánymentesen elkésziilt és azt a Yá17a1kozó a Megĺendelónek átadja sikeľes és hiánytalaĺ átadás.
á,wéteheljárás befejezésével, valamint a teljesítést a Megtendelő teljesítésigazoLássalĘazo\ta,

|0.Az eredményes átadás-áwétehe\járástő|számított ]. éven belril a kivitelezési munkát újból meg kell
v.usgá|ní (utó-feltilvizs gáIar). Az utó-feliilvizsgá|at ńszhatáriđők az áwett ĺészmunkák Megĺendelő
áItah áwételének időpoĺýátő| számitaĺdőak. Á Megrendelő készía eIő az utó-felülvizs gá|atí e|járást. és

hívja meg arra az érinteĺeket.

Az utófeliilvŁsgálati eljfuás során Felek jegyzőkönyvetvesznek felaz észIe|thibákÍól, hiányosságokól.
A' Yá|Lalkoző a tĺbĄegyzélĺben foglalt hiányosságokat köteles a Megtendelő áItaI átadon.
Iĺbzjegyzékben szeľeplő hatándőben megszüntetĺri. .Ąz utófeliilvizsgálati el1átás sotán ész|elt hibák
tekintetében egyebekben a ĺ:;ríisza|<l átadá,s-áwétel soĺán észlelt hibák esetében követeĺđő eljfuás az
irányadő.

10. Jótállás és szavatosság

I'Jőtá|Lász
Yá|laL|azo garantá\a:
- valamennyi, jelen Szerződésben és annak a|apját képező szeĺzőđéses okmányban meghatározott
paramétet és műszaki adat elétését,
- hogy az áItala iétľehozott munka eteđményeként léte|ött ĺendszet minősége mind a Íelhaszná|t
anyagolq mind a munlĺa eredményeként létrejott rendszer szerkezete és kivitele szemPontjábőI az
érvényes Ínagyat szabványoknak és előltásoknak megfelei és a szetződéses céI elétését manđékta|and'
biztosít1a,
- a szerződés szerinti munkák szakszet(i és hibátlan elvégzését, avonafkoző szabványok és előírások
betanását.
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tA Váll^ikozô jőtálLásí'kotelezettségének időtattama az átadás-áĺ,éte]|ezárásátőI számitott .....hónap (ajánlattevő aján7atánakm.gf.lelően; . Ez atőIkivételt képez az,ha a jogszabá|ye,,,'el ho.sz"bbídőt vagy kőteLező alkďmassági iaat aĺ"uĺt meg, amely 
"..tb.,, ., ^ 

ho,""|,^bb hatánđő a jőtál;ásídőtattama. F'zen felul V{Italkoző garantiIja a běĺende łé""k, sza|<lpan szetkezetek megfelelőségét amíiszaki előírásokban, valamint a \latáIyos jogszabáIybaĺ e|őfut kołeIező alkalmassági (szavatossági)
ideje alatr.

2.Szavatosság
Yá|]alkozőt az átadás-áwétel lezárásátőI számított 12 hőnapigkellélszavatossági kötelezettség terheli,
melynek szabáIyait a Ptk ana|mazza. Amennyib.., 

" 
b.épłte.tt anyagok gyártőja áItalvá\]altid'őtartam

ennél hosszabb, akkoĺ ez fz tđőtatam kányad,ő. Yáialkoző. 
"i,u,^iáli^, 

iogy u műszakilag és

Ľĺ:9'J^ľ,i*:'"tlan kivitelb err, 
^ 

von^tkoző magyar és EU elóírásokbaő. és szabványokban
meghatÁrozott (I. os'ztÁlryŕĎ minőségben teljesít. A n.ň' I. osztályű teljesítést Megĺendelő jägosult
Y.ť\!k.",? költségére és--y.e;7é|1ěre. _ ." garunciá\ls feletőssegváíabs megtartása mellett
ü';rakrvtteleztetni, melyet Yá|]a|koző köteles haladélaalanul elvégězni. A fe''tř jog nem érinti a
ł1:gÍeľdelő 

azon jogát,|zq 
^,1'1..pontban 

foglalt, a szer'zőđéshibäs teljesítésével kafcsolatos elállási
pgával_ az ott említett Íeltételek fennállása esetén - élien.

A garaĺcnlis időszak megkezdődését követő 12 hőnappal (majd azt követően a gataĺciális időszak
végéig évente a MegtendeIő áIta| megielölt időpontban)'a Megtendelő és a'Yál7a|kozó közös
feliiLlvŁsgálaibejárásttart.Bátmely, a Megtendelő képviselője á|ta|ńejárássorán észlelt kllbfués/vagy
észtevételt aYáLlalkozó köteles nyolc (8) napon beli.il orvosolrri, vagy ha ez aköriilményeubőIvagř 

^hiba jellegebőI ađődőaÍI nem lehetséges, a lehető legrövidebb, Feleŕáltalmegszabott határidőn beltil.

A garanciális és jótátlási időszak tafiamán bettil bármely a MegĺendeIő á|taL felismeĺt hibát köteles a
Yállalkoző az zdotthiba feléje tötténő írásbeii bejelentést követő nyolc (8) napon beitilorvosolĺri, vagy
Ina ez a körtilményekbőt vagy ah]ba jellegéből adődőan nem lehetséges, a lehető tegrövidebb, Felek
áIta| megszab ott hatandőn bettil'

A gannciális időszak |ejfutát megelőző harminc (30) napon beliil a Megenđelő és a Yá17a1koző
kozösen ú|abb feliilvizsgálaĺbejátásttattanak. Bármely, a Megtenđelő képviselő je áItaIabejárás során
észlelt lllbfu és/vagy észrevételt a Vállalkozó köteles nyolc (s) napon beltil orvosolni, vagyha ez a
köĺtilményekből vł'gy a hiba jellegébőI ad,ődőan nem lehetséges, a lehető legĺóvidebb, Felek által
megszabott határidőn beltil.

A garanciális ídőszakban észleIt hibák tekintetében egyebekb eĺ a míisza|<l átadás.áwétel során ész|e|t
hibák esetében követendő eLjfuás az tányađó.

Amennlben a Felekkoziĺttvitatámadnaarrő|,hogsJa hiba hibás teljesítés, akkor és azllyenesetekben
aYá|]a|kozó körcIes olyan független szakéĺtő áIásfogIalását|<lkénl' amelynek döntését a Megĺendelő
is előzetesen elf.ogadja. Az lhyen függetien mindkét Félĺe kötelező &véĺý. Á fiiggetlen szikértővel
kap cs o latos valame nnyi ko lts é ge t a Y áLlalkozó kote le s vis e lni.

AYáI|aLkoző a jőtáLlásiidőszakleteltét követően is a fentiek, illetve a jogszabáIyokban meghatározott
módon továbbra is felel mindazon aĺyagok, berendezések és munkák hibás teljesítéséén, amelyek
esetében a vonatkoző jogszabáIyok vagy a fenđ előitások hosszabb szavatosság iđőt állapítanak meg.

1..Késedelmi kiitbéľ:

ĹĹ.Szetztjdést biztosító mellékkiitelezettségek

49



ÁrnennyibeĺYá|]alkoző a szerzőďés szednti bármely kötelezettsé géthatándőben nem teljesíti, illetvefe|adatalnak teljesítésével olyan okból, amelyétt ĺeielas késedelembe esik, késedelmi kötbért kötelesfizetni. 
v vou\' ĄLoLu!

A késedelmi kötbét mértéke: .. '.. o/o/naptán nap, osszesen maximum a netőellenszolgál aás 1,5. o/o-
a.

'{ késedelmi kötb& számitzsa: a késedelem első napja a teljesítési hatáidőtkövető 1. munkanap.
'\mennyibeĺ a Yá|la]koző a késedelembe esés elsi,napjátó| számitott 10. napig nem teljesíti akésedelemmel érintett feladatot, akkoĺ a Megrendelő i késedelembe esés 71. napjánjogosuIt aszetződéstől elállĺri és a teljesítési biztosítékot hásználĺri, iIletve meghiúsulási kötbéĺt érvényesíteni.

'{ Megĺendelő fentiek szerinti e|álLása esetében a Megľend eIő a szeruődésszegésĺ e vonatkoző
sz?báIyok''szeĺint kártéĺtést követelhet. Á fenti esetbň a Vá|lakozót a Megĺendelő e|állásán
tekintettel kártérítés nem illeti meg' és nem jogosuhvá|La|kozőídíjra';;

Z.IJibás teliesítési kötbéľ: Mércéke megeg1ezik a késedelmi kotbéne vonatkozó ménékkel. Hibás
teljesítés esetén a Megtendelő á|tal toténi bejelentés és a javtthatő hlba megszüntetése közötti
időszakn tetjed ki.

3.Meghiúsulási ktitbér:
Amennyiben a Yá17a1kozó jelen szetződésben meghatáro zott fe|adatait ĺészben vagy egészben nem
teljesíti _ ide érrve hilönösen aztaz esetet is, alřennyiben a Yá|ta|I<oző a teljesftéiĹel.olya,, átuál'
ameľyétt felelős 10 napot meghaladó késeđelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén ah1bátiO ĺap alatt
nem javitja ki teljes körííen, és Megtendelő ezétt a szetződéstő| e|áx' _ a Vállalkozó meghitisulási
kötbét köteles fizetĺi a Megĺendelő részére. A meghiúsulási kotbéĺ méĺtéke a nettő e|lensło|gáItatas
30 "/o-a.

A fenti esetben aYá|laIkoző vá|Ia\kozői díjra nem jogosult. A meghiťrsulási kötbér érvényesítése esetén
aYá17a1kozóva1 szemben érvényesített késedelmi/hibás teljesítési kötbéĺ aYá|Lalkoző á|ta| flzetendő
meghiúsulási kotbér osszegét csökkenti, feltéve, hogy.a Yá|la1koző késedelmi/hibás teljesftési
kotbéneljesítési, kotbér- fizetésikötelezettségének szerzőđésszerríen eleget tett.

'Ą. 
késedelmi, hibás teljesítési és a meghiúsulási kötbéĺ összegét a Megtendelő jogosuit aYáL]atkozőnak

játő válla|kozői dt.1összegebőllevonni, vŻgy aYáL7alkoző számáta kozvetlenijĺ |ĺszátlázti.,,

4.J őtáůIálsi biztosíték:
Megtendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények bŁtosítékaként legfeljebb a szerzőđés
szerinti, á|ta|ános forgalmi adó nélhil száÍTlított ellenszolgáltaús 3o/o-át eI&ő éttékű jőtá|Iási
biztosítékot határoz meg. A jőtá|lásí biztosítékot a sikeres és hiányta|an áadás-áwéteh 1egyzőkönyw
aIáitásakor kellrenđelkezéste bocsátani. A jőtźiJási biztosítéknak a fenti időponttól a jőtáLlásíídőszak
iđőtartamáta kell tendelkezésĺe áL]nla.

Á teljesítési biztosíték a Megtenđelőt iileti meg, ha a Yállalkoző a szeruődés teljesítését a saját
érdekkorében felmerult ok miatt meg sem kezdi, vagy megke zdi, de nem fejezi be.

Ha a Yállatkoző hibás teljesítését a Megrenđelő írásbeli felszőLltasa ellenéĺe ĺeĺĺĺ javígą vagy nem
ktiszöböli ki, abban az esetben a Megĺendelő jogosult ablbĄavltásra szabotthatándő |ejártát követő
napon a jelen szetzőđéstől elállni és a jőtÁlJási bŁtosítékothaszĺálli. 'Ą Megtenđelő fentiek szeĺinti
elál7ása esetén a Megĺendel ő a szetződésszegésĺe vonatkoző szabáIyok szenntkártéútés követelhet, a
Yá|La|koző pedig vál]a|kozőí dljn nemjogosult, és a Megľendelő elá]lására tekintettel nem illeti meg
kártérítés sem

5. A teljesítési és jőtál|ási biztosíték szo|gá|taásának kotelezettségétYáLla|koző a Kbt. 134. s (6)

be kezdés a) pontja a|apján ný1thaýa, v á|as ztás a s ze rint:
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A biztosftékotYá]Ia|koző vá|asaásaszerint az a|ábbibinosftéknyujtási formáb an nýjtja:

o óvadékként a pénzosszegnek a Me$enđelő |szetződéskötéskot kíttiltenđő f vezeteu
[szeľződéskiitéskot kitöltendč] száműnzeřési számláifuatöĺténő befizetéssel , átatalássaI,vagy

(ii) pénzügyi lntézmény vagy bŁtosítő áItalvál]a\t garanciavagykészÍlzető kezess égbiztosíasával

(iii) .vagy bizLusíľási szetzőđés alapján kiállitott - készfizető kezességvállalást tana|mazőkötelezvénnyel. .

A banki és bzrcsftási garancia n)ł.l]atkozatnak feltétlen és visszavonhatadan f",eúsre vonatkozó

Hľľ:::'.gĺ!alást kell .ortalma'ni^ az a|^pjog,";;;';i^gálata nélhili fi'.,e'i koi. |;,"*ł;;; ;alábbl mtnimális tanalommal:

- poÍrtos hivatkozás a jelen szetzőđésre,

- azt,hog,7 a biztosíték aYá|La|kozó teljesítési kötelezettségei biztosítékául szolgál,

- a Megtendelő, mint l(edvezmény ezett / J ogosult megj elölését,

- a vá|]a|t t:zetésĺ öss zegét,

. az érvényességi idejét,

- ns,llatkozatot, hogy feltétel nélkuli és visszavonhatatlan,

-..nyiatkozatot, mely szer.int a l(edvezményezettelső igénybejelentésére kifogás és vita nétktit avá\fa|t
Í:zeúsi összeg-haáráig bármilyen összegei, vagy összěg"k"t.^, igénybejelen"téstől számított 5 banki
m.unkanapoi b.g|til kifizetnek a Kedvezménpzôtmek *elhil, hőgy.a követelés alapjátvagy indok{t
buonýtania kelljen.

A biztosítási szenődés alapján kiállított _ készÍĺzető kezességváIlalást tatalmaző _ kote\ezvénynek _
a biztosíték jellegeből adőđő lehetőség szeĺint - ugyancsak tira|maznia kell a fenti adatokat.

A biztosítékok adásának elmulasztása sulyos szeruődésszegének minőstil aYáL]a1koző részétőI.

Megĺendelő a bŁtosíték futamidejét követő 30 napon beliil köteles a Vállalkozőnak abanlęarancia
ĺ,Jtlat|<ozatot vis s zaadni.

A biztosíték renđelkezésre áIló összege a Megtendelő követelésének kielégítésével csökken.

12. Kapcsolattanás

1.'{ Vállalkozó köteles a maĺkákra vonatkoző jogszabáIy előírások szerint felelős míisza\ĺvezetőt
kinevezní. Á Vállalkozó koteles bŁtosítani, hogy a felelős míisza|<l' vezető a kőteLezettségeit a
vonatkoző jogszabá|yokkalosszhangbanteljesítse.

2.A munka Íolyamatáravonatkoző minden jőváhagyást, megragadást, utasítást, értesítést aYá|la|koző
részéte kézbesítettnek keli tekinteni akkoĺ is. amikoĺ azokat a felelős míiszaki vezető áBrette a
Megtendelótől.

3. 'Ą. felelős míiszakj vezető, valamint a Szetződésben meghatározott szakemberek személyének
megváItoztaľása esetén arrő|ha|adélaalanuléĺtesíteni keIl a Megĺendelőt' E, köľben a l(bt' 128. s (3)
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Ł.ľ'*ĺ:uoenJoglaltakra, 
továbbá a Kbt. 

}32:-S:?? figyelemmel kell eljámi. Felek rögzftik, hogy aKbt. 128. $ (:) beĘ a||<a|rĺazÁsa kapcsán Yá|La\kožő kásban koteles 
" '-k.-b.i l..ś..el!iei

::^g:}:,.ő." f!ľendetĺ részéte aĺ<bt. ca. $ (3) bekezdése szeľinti jogszabáiyl feltételek fennáIlásátĺrásban igazolli, a szülséges indokolással és đokumentumok csao|ásäväl. 
,

'\ műszaki vezető csetéje a szetzőđés módosítását vonhatjr rnaga. atán a Kbt. 732. $ szerintikorlárczásokkal.

4. A v álla1kozó feleIős műszaki v ez etőle..
Név: [szerződéskötéskot kitöltenđő]
Felelős műszaki vezetőí ĺévjegyzé|ĺ szám: [szeĺzőđéskcitéskor kitöltendő]
Cínľ. [szetzőđéskötéskoľ kitdttenđő]
Telefon: [szeződéskiitéskot tittiltenao1
F ax |szetződéskiitéskoľ kitöltendő]
E-mail [szeĺződéskötéskot kitiiltendő]

5. A Megtendelő részét'őI aYáL]alkoző részéte utasításokat adő szemé1yek a Megtendelő részérőI a
kovetkezők:
Név: [szeĺzőđéskötéskor kitiiltenđő]
Cĺrn; 

^|sz 
etződéskötés kor kitöltendői

Telefon: [szeĺződésktitéskot kĺttilteńĺĺ1
F ax |szetződéskötéskot kitöltenđő]
E-mail [szeľződéskiitéskor kitöltendő]

6. Á Megtenđelő míisza|ĺ ellenőre (i) :

míisza],ĺđ ellenőr adatzí
a) neve (elnevezése) : fszetződéskiitéskoľ kittiltendő]
b) címe (iránýtőszám, település' utca' házszám, ómelet, Ątő vagy PÍ.): [szeľződéskiitéskot
kitöltendő]
c) névjegyzé|g s záma: 

I s z eľz ődé s köté s ko ľ kitii ltendő]
d) Tel. / Fax z |szetzőďéskiitéskoĺ kitöttendő]
e) E-mail [szerződésktitéskot kitöltendő]

7.Amennyiben Felek áLtaI ĺem tögzített minőségi, illetve m(lszai<ĺ tartaknat énntő kétdés meľii.l fel,
űgy YáI^kozó köteles Megĺendelőt és a mííszaki ellenőrt ha|ađéktaLanul írásban tájékoztatnl, majđ a
kapott utasításnak megfelelően köteles eljámi. Felek tudomásul veszik, hogy a míiszaki tarta\omhoz
képest a Munkát eltétőenvégezrĺ csak a vonatkoző jogszabáIý ĺendeikezéseknek megfelelően lehet.

13. Szerződés módosítása,megsziíntetése

l.Felek rogzítsk, hogy a jelen szeruődés közbeszerzési e\fuás a|apján keriilt megkötésre, ezélÍ a
kőzbeszetzésekĺől szőIő 2015. évi CXLII. töĺvény ĺendelkezéseit is alka1mazĺikel]' a ielen szerződés
teljesítésére, módosítására és megszüntetéséte. A jelen szerződés kiegészitése,vagy módosítása csak
írásban, a felek kozös megegpzés e alapjánlehetséges.

A szerződés módosítása során a Kbt. 141.$-ában foglalak kányadők

2. A Megtendelő a szerződéstőI a szetződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor eIá|Jhat, ezt
kovetően a teljesítésig a szerződést felmondhaga. A megendelő eLál]ása vagy felmondása esetén
köteles aYá|la|kozőnaka díj arányos részét megfizetni és a szerződés megsziiĺrtetésével okozott káĺt
megtéríteni azza|,hogy aké,nalanítás aváLlalkozői díjat nem haladhatja meg.

3. A Kbt. 143' s (1) bekezđése alapján a MegĺenđeLő a szetződést felmondhaýa,vagy a P&-ban
foglaltak szerint e|á|]hat a szetződéstől a következő esetekben:
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a) feltétleniil sztiks,ég; 
1-:",:'íĺdŕ',"lyan lényeges módosítás a, ameIy esetében a l(bt. 141' s a|apjánúj kozbesze rzési e\árást kell lefolytatni; 

J O

b) a Vállalkoző nembo.-,:ĺ,)?a Kbt. 138. $ -ban foglalmk beanását,v?gyaYá|;alkozőszemélyeben
érvényesen olyan jogutódlás kovetke,",,š", 

"-elyie- ĺ.l.r 
'".| "'KĹ?1 

tl;. s u* i;gbŕk""I'vagy
c) az E,IJjVISZ 258. cikke alapján a kozbesz crués szabáPil:lk lnegszegése miatt kötelezettségszegési
el1árás ľdd! vag\ĺ az auroýi Unió Bírós ága az ĺullsz 258] ciĚ<e 

^|^Pjin 
indított e\árásbankiĺnondta, hogy az Erľópai Unió ioiaaal eredő valamely kötelezettség tekintetében

kötelezettségszegés töľtént, és-abfuőság áItiI Áeýxapítottjogsértés mjatt a szetződésnem semmis.

! A Megĺendelő koteles a szetzőđést felmondani ,vay- a Ptk-ban foglaltak szerint - attól elállni,
ha a szetződ1s.1eqkgtés.ét követően jut tudomására,h"gy"ä szerződőfél te-kintetében a közbe szetzési
el,aras soran |<záro ok állt tenn, és ezén|<lkellett volna zárni akozbeszerzési eljánísból.

5. '! rcbt. 143. s (3) bekezdése alapján a Megĺendelő, mint ajáĺ.iatkéńként szerződő fél jogosult és
egyben kciteles a szetződést felmondani - hasztikséges olyan hatáidőve|, amely lehetővé té,łi,hogy 

^szerződéssel érintett Íeladata eltátasárő|gondoskodňi rudjon _ ha
ą a YáI|a|kozóban közveteften ,agy kozvetlentil 25"/"'-ot meghaladó rulajdoni részesedést szeÍez

valamely-9lľ" l:éi ,'?..-gly uag,j személyes joga szerint joikepes ,,",ł",",, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. s (1) betě-acš 9 po.'t kb) á|{ongában *čghäa,o,ott feltétel ĺennĺll.

b) Y'á|]aL|<oző kozve.tetten vagykozveďenuI25"/o-ôt móghalado illa;doĺ részesedést szetezvalamely
!1ľan.jog_i_9zemélyben .vag személps joga szerint-jogkép", ,,"*",etben, amely tekintetébei
fennáll a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kĘ al pontjábň ĺileghatározott valámeýĺekétel fennáll.

6.Megtendelő jogosultaYállalkozó sulyos szetzőđésszegése esetén - ínásbeli ný|atkozatávaIazonnah
hatallyal, Megrenđelő kfuténtésikötelezettsége nélkiil _ a szerződést felmondanivagy attól elállni.
Yáilalkozô sulyos szetződésszegésének minőstilő ok kiilonösen, de nem|ĺzárő|ag,ha
- a késedelem, amelyéĺt aVállalkoző fele|ős eléna 10 napot;
-Yálla|koző hibásan teljesít és aLĺbát 10 nap alatt nem javitja ki teljes korííen;
- Yá||a|koző a te\esftést jogos ok nélktil megtagaď1a;
- Yál]a|kozó jelen szerződésen aIaEť.ő kotelezettségeit oýn jelentős méĺtékben megszegte, hogy
ennek következtében Megtendelőnek a továbbíteljesítés nem á1l éĺdekében;
- YáILaIkozó felfügges zti a |<lÍ.lzetéseit' ellene jogetősen csőd- vagy felszámolás i e|járást rendelnek el,
Yái]alkoző tegfőbb szefve a társaság végelszámo|ásának, megkezdéséĺől, felszárno|ásának
kez demény ez és érőI határo z;
- jogszabá|yoÍ|,vŻgy a jeIeĺl szerződésen alapuló felmonđási vagy ela|lási okok fennállnak
- Yálla|kozó bármilyen móđon megtéveszti az Megtende|őt, vagy valőt]an adatot szoLgaltat és ez
közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szetzőđéses kötelezettségek
teljesítésére.

1.4. Vegyes ľenđelkezésekése

1. A jelen szetződésbeÍI ÍIem szabáIyozott kétdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a vonatkoző
minde nko ri hatályos j o gs nbá,|yok irányadők

Z.Felek kife.1ezetten ňgzítik, hogy a szeruőđés teljesítéséĺe a l(bt. 140. s (1)-(9) bekezdése nem
ványadő.

3.A felek m egáL7apodnak, hogy a szerződés teljesítése során közötttik felmeĺii{t vitás kéĺđéseket először
megkísérlikközvetlentárg;"a|ásokĹlýá,nrendezni.
Az egyeztetés eĺedménytelensége esetén fotdulnak a btősághoz. Jogvíta esetére a megĺendelő
székhelye szenrcibírőság|<lzátő|agos illetékességét kötik kj szerződő feLek.
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4.Megtendelő és a YáLta\koző tudomásul veszik, hogy a munka közbeszetzés te1iesítéséhezkapcsďódik, így-a munka ellenénékének kifizetése soĺánä z adőzás rendjérőI szőIő 2OO3. évi XCII.töyény 36/A- S-álaŁ (1) bekezdését kell a||<a|mazni. A szolgálta,o iełé* nł"onta neftó módonszámított200.00o forintot meghaladó osszeget a megtendelő abbanaz esetben frzet|ĺha

a) a Vá||alkozó bemutat, átaď vagy meglnild 30 napnál nenr régebbi nemlegesnek minĺsĺĺő
e gyĹittes ađőigazo|áx,
vaqy
b) a Váliatkoző a|<lfrzetés időpontj ában szerepel akóztatozáSmentes ad,őzői adatbázísban.

S.Ámennyibena jelen szetzőđés bármelyik ĺendelkezése éĺvénytele nné vá|na, a szerződ'éstöbbi része
tová.bbra ľ hatáýos és érvényes marad. Ebben az esetben a feleknek olyan megáll apodásrakell jutniu{
amelyleginkább megfe|e|az érvényelerrné vált rendelkezés eredeti 

"eíił,^k_.-_-,
6.Á-Megtendekő a Kbt' 13ó. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az a|abbiakatĄa e|ő:

!) !á|Jalkoző ĺem fizethet, illewe számo|hat e| a szerződés teljesítéséveI osszefüggésben olyan
kolts9$eket. melyek a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont lo-l.b) 

^ńii,)^ 'u.ĺ",i ĺ.tä"bknek ńm
megfelelő társaságtekintetében meĺiilnek fel, és melyek a nyettes aiánlattevőadóköte1es jövedelmének
csökkentésére alkalmas alq
b) a.szerződés teljesítésének teljes időtafiAma alatt ĺrlajdonosi szetkezetét a Megrendelő számáta
megrsmeĺhetővé teszí és a I(bt. 143. s (3) bekezdése szerinti ügyletektől a Megtendelőt haladéktalanul
énesíti.

7. Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítés soĺán léttejövő, szetzői jogi védeIem aIá eső
alkotáson .Megĺ.endelő teri.ileti koilátozás nélktili, határozatfan idejű, \<lzátő|agos és haĺmađik
szeméýnek átadhańÍelhaszná|ási jogot szerez).r.vábbá jogotszerezaz.a|kotás 1terv) ĺtdolgozásárais.
Felek megállapodnak, hogy a léttejövő szetzői jogi védelem a|á eső alkotások a Megĺendelő
rulajdonába kenilnek

8. A Vállalkoző vá|La\a,hogy aközbeszerzési eljáráshoz és az a|apján kötött szerzőđés teljesítéséhez
kapcsolódó dokumentumokat a teljesítés Megtendelő áItah elfogadását követő 5 (öĐ évĘmegőĺzí. A
fentiektől eltéĺően azon dokumentumokat, amelyek a szerződés megszűnésekot a Megtendelő ĺészéĺe
átzdásn keńilĺrek (szetzőíjogi védelem a|á eső míívek, alkotások) csak a Megĺendelő számáratórténő
átadás időpontjáig köteles a MegĺendeIő megőnzni. Ezen dokumenťumok őrzésérő| azok átvételét
követően a Megrendelő' mint nrlajdonos köteles gondoskodru.

9.YálLalkoző a szerződés teljesítése során, kommunikíciőjában, viselkedésében nem közvetít
szegregáciőt, csökkenti a csopoĺtokt a voĺatkoző előítéleteket.

10. Jelen szetzőđés teljesítése, éĺtelmezése kapcsán a Felek a dokumentumok alábbi soĺĺendjét
határozzákmeg

Đ A Felek által megkötött szerződés
b) A közbeszerzési e|járás aján|attétehfelhívása

ą A közbeszerzésj eIjfuás ajánJattétell dokumentáciőja és a kĺegészítő tájékoztatás
(amennyiben releváns)
d) A közbeszerzési el1árásban benýjrctt és elÍogadoĺt ajánlat és annak Łltánypőilása
(amennyiben releváns)

Felek megállapodnaĘ hogyfenti b.)-d.) pontokban írt dolĺrmentumok hilon csatolás nélhil is jelen
szerz ődés meilékletét képezik.
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1.1. Jelen szerzőđést szetződő felek eiolvasás és megétés után, mint akaĺatukkal mindenben
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