
Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuĺíľos onkoľmĺĺnyzat Képviselő-testtiletének
VáľosgazdálkodásÍ és Pénzüryi Bĺzottsága

I őzsefvárosi Gazdálkodási Közpo Ń Zrt.

ELŐTERJESZTEs
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Mellékletek: Birźiőbizottsági jegyzőkönyvek és íľásbeli szakvélemények, Ajrínlattételi
felhívások, Felolvasólapok, Kivitelezési szerződések

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes Ísmeľtetése

A Képviselő-testtilet a |5912016. (VIII.25.) számt határozatában űgy dönt<itt, hogy a
MagyarországKormźlnya źl|ta| meghiľdetett ,,Pá"|yázatos épületenergetikai felhívás aközep-
magyarországi régíő települési önkormányzatai szátmáĺď, címu KEHOP-5.2.9. kődszźmtl
pźiytzaton indul bruttó 204.37 8.564 Ft beruhźnási összköltséggel.
A rendelkezésre á|Iő kiviteli teľvek, és az ezek*hez kapcsolódó előzetes k<iltségbecslések alapjĺín
hĺírom köziĺtézmény épületének esetében akozbeszerzésekľől szó|ő2015. évi CXLItrI. törvény
(Kbt.) Harmadik Része szerinti 115. $ (1) bekezdése szerinti, hirdetmény nélktili tfugyaläs
nélkiili kózbeszerzési eljĺárás lefolytatása volt szfüséges, míg öt épület esetében a
versenyeztetési eljárás a Józsefuarosi onkormányzatKőzbeszeruési és Beszerz ési Szabźiyzata
alapjáĺ keriilt lefolytatásré mert ezek nem tartoztak a ktizbeszerzésekľől szóló 2015. évi
CXLilI. tĺirvény (a továbbiakban:Kbt.) hatáIyaalá tekintettel azok becsült értékére.
A hĺírom közbeszerzés eljráľĺás ajrĺnlattételi felhívrását a Yźrosgazdálkodási és Pénzügý
Bizottséryaza|źĺbbihatźlrozataibaĺhagýa jővá:

1. 921120|6 (D(.12.) Naprafoľgo Egyesített óvoda Csodasziget Tagóvoda hőszigetelése
és ný|äszźrő cseréje (1083 Budapest, Tömő u. 38/A.)

2. 922/20|6 (D(.12.) Napraforgó Egyesített óvoda Kincskereső Tagóvoda hőszigetelése
ésnýlászátő cseľéje (1089 Budapest, Bláthy ottó u. 35.)

3. 923/20|6 (x.lz.) Budapest VIII. kerület Józsefuĺĺrosi Polgármesteri Hivatala
hőszigetelése (padlásftidém) (1082 Buđapest, Baĺoss u. 63-67.)
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A Józsefuaľosi onkormányzatKozbęszerzési és Beszerzési Szabźiyzata a|apjźn lefolýatott
kozbeszeruési értékhatĺĺľt el nem étő beszerzési elj árĺások :

4. Fecsegő-tipegők Bĺĺlcsőde energetikai korszenĺsítése (1087 Budapest, Szazados út 1.)

5. Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék Kĺizponti Szewezeti Egység eneľgetikai
korszenĺsítése (1083 Budapest, Szigetvrĺri u. 1.)

6. Gyermekek átmeneti otthona Intézmény energetikai korszeľűsítése (1088 Budapest,
Szentkirálý u. 15.)

7 . Hungária köruti Haziorvosi Rendelő (l087 Budapest, Hungrĺľia körut l8.)

8. Józsefuĺĺrosi Szigony utcai Háziorvosi Rendelő energetikai korszeľĺĺsítése (1083
Budapest, Szigony u. 2/B).

Az aján|attételi felhívást és dokumentációt a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuáľosi
onkormányzat Kozbeszerzési és Beszerzési szabźĺ|yzatźĺra figyelemmel a közbęszerzésí
eljárások tekintetében a ktilön beszerzési e|jźrás keretében kiválasztott kozbeszerzési
tanácsadói iroda, míg a beszerzési eljárások tekintetében a kozszolgáltatási keľetszerzodés
alapj án a J ő zs efu áro s i G az d ál ko d ás i Kö zp oú Zrt. á|Iitotta ĺi s s ze.

Közbeszerzési elj árási cselekmények:

I. Napraforgĺó Egyesített óvoda Kĺncskereső Tagóvoda hőszigetelése és
nyí|ászárő cseľéje (1089 Budapest, Bláthy ottó u. 35.)'

Ajrínlattételi határidő: 2016. szeptember 20. napjtn 10.00 óľa volt, mely hatĺĺridőig hĺírom db
ajĺínlatot nyújtottak be. Egy ajźn|atazaján|attételi határidő |ejártftkövetően keľĹilt benýjtásra.

Aiánlattevő neve: EU.Line lTpÍtőipaľi Zrt.. székhelve:1213 Budapest. Hollandi út 21.
Az aján|at számszeľíĺsíthető adatai:

Aiánlattevő neve: Fauna-Duĺó Kft.. székhelye: 1155 BudapesĹ Rekettve u.49.
Az aján|at számszeľíĺsíthető adatai:

36.363.180.-HUF
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Aiánlattevő neve: Hufeľ.Bau Kft.. székhelve: 1193 BudapesĹ Kiinwkiitő utca 22.

Az Ąán|at számszerűsíthető adatai:

Az e|jźtrásban 20|6. szeptember 2|. napjźn hiánypótlási ťe|sző|ítás és felvilágosítás kérés,
valamint a Kbt. 69. $ (4)-(5) bekezdése szerinti igazo|ás kérés került bekérésre, 2016.
szeptember 28. napjan 10.00 órai hatĺíridővel

A Beľn Epítő Zrt. (7800 Siklós, Kültenilet 015/19. hľsz) ajánlattevő a Kbt. 73. $ (1) bekezdés
a) pontja a|apjźtn érvénytelen ajánlatot nýjtott be, tekintettel arra, hogy az aján|atát az
aj ánlattételi határidő |ejártát követően nyrijtotta be.

EU-Line Építőipari Zrt. (I2I3 Budapest, Hollandi iÍ 2I.) ajánlauevő az előírt határidőig a
hiánypótlóst megfelelően benyújtotta, amelyből megállapítható az alkalmassági
köv e t e lményn e k való megfele lés.

Fauna-Duó Kft' (1 l55 Budapest, Rekettye u. 49.) ajánlattevő az előírt hatdridőig a hiónypóttást
megfelelően benyújtotta, amelyből megállapítható az alknlmassági kovetelménynek való
megfelelés.

Hufer-Bau Kft. (l l93 Budapest, Könyvkĺjtő u. 22.) ajánlattevő az előírt hątáridőig a
hiánypótlást megfelelően benyújtotta, amelybőt megállapítható az alkalmassági
követelménynek való megfelelés,

Rĺigzítésre kerül, hogy a Hufer-Bau Kft. ajánlattevő nyomtatott,, papír alapú ajránlatźban
ta|á|hatő źrazottkĺiltségvetés a nem elszámolható költségekľe vonatkozó információt és adatot
nem tarta|maz. Az elektronikusan benyujtott árazott költségvetés a nem elszámolható
költségeket tarta|mazza, azonbaĺa felolvasólapon meghatźrozott ajźnlatiĺír ennek értékét nem
foglalja magában.

Rögzítésre kerüI, hogy a kozbeszerzési đokumentĺĺciő 4I.2. pontja a következőkettarta|mazza:
,lz ajĺźnlatkerő tójékoztatja az ajánlattevőt, hogł a papír alapú és az elektronikus úton
benyújtott példány ktiztjxi ellentmondás esetén a papír atapli példányt tekinti irányadónak,,',.
Fentiekre tekintettel a papír a|apű ajźriat kerĹil figyelembevételre, amely a|apjźn
megállapítható, hogy az ajźn|at nem felel meg a kozbęszerzési dokumentáció részétképezo
árazat|an költségvetésnek, emiatt javasolt az ajźn|atKbt. 73. $ (1) bekezdés e) pontja a|apjźn
töľténő érvénytelenné nyilvlĺnítrísa.

A Bíráló bizottsáę 2016. szeptember 30-án 11.10 órakor taľtott ülésén tźrgyalta meg a
kózbeszerzési eljrírĺás eredményére vonatkozó dokumentumokat, megállapításai az a|ábbiak:

Egyhanguan javasoljĺík megáltapítani, hogy az EU.Line Eoítőipaľĺ Zľt. (1213 Budapest.
Eollandĺ út 21.) ajánlattevĺĺ által benyujtott ajĺánlat éĺvényesnek minősíthető, *egf"lel a
kozbeszerzési dokumentĺĺcióban foglaltaknak. Megállapítható, hogy az ajźnlattevő nem iíll a
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kizźtő okok hatály a a|att, az ajźn|attevő megfele| az aján|attételi felhívásban rögzített pénzügyi-
gazđasági és mtĺszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek.

Egyhanguan javasoljrĺk megállapítani, hogy a Fauna.Duó KfĹ (1155 BudapesĹ Rekettye u.
49.) ajźn|attevő źital benyújtott ajźnlat érvényesnek minősíthető, megfelel a kĺizbeszerzési
dokumentációban foglaltaknak. Az ajětiattevő nem keriilt felszólításra a pénzĹigyi és
gazdasźĺgí, valamint mrĺszaki és szakmai alkalmassági kĺivetelĺnény ígazo|ásáľa, tekintettel a
Kbt. 69. $ (a) és (5) bekezdésére, amely alapján az értékelési sorrend első és második helyezette
tekintetében kér igazo|źst az aj ánlatkérő.

Egyhanguan javasoljfü megállapítani, hogy a llufer.Bau Kft. (1193 Budapest. Kłinwktitő u.
22.| aján|attevő által benýjtott ajĺĺnlat a Kbt. 73. $ (1) bekezdés e) pontja a|apjźn
érvénýelennek minősítendő.

Egyhangúan javasolják az e|jźrásban az EU-Line Építőipaľi Zrt. (1213 Budapest. Hollarrdi
út 21.) ajánlattevőt nyertes ajánlattevőként kihirdetni. Megállapítható, hogy az ajánlattevő
nyújtotta be a legjobb ár-érÍék arłĺnyu érvényes ajźnlatot a Kbt. 76. $ (2) bekezdés c) pontja és
az aján|attételi felhívás 20. pontjában meghatározottak szeńnt.

Egyhangúan javasoljak megállapítani, hogy az e|jźrás eredményesnek nýlvánítható.

Egyhangúanjavasoljĺĺk akivite|ęzésiszerződésmegkötésétazBlJ-LineBpítőipariZrt.(t2|3
BudapesĹ Hollandĺ rĺt 21.) ajiĺnlattevővel.

A Bíráló Bizottság ülésének dokumentumai az előterjesztés mellékleteit képezik

u. Napraforgĺí Eryesített óvoda Csodasziget Tagóvoda hőszigetelése és
nyílászáľĺí cseréje (l083 Budapest, Tiimő u.38/A.):

Ajrínlattételi hatáľidő: 2016. szeptember 20. nap1źn 10.30 óľa volt, mely határidőig két db
Ą án|atot nyúj tottak b e.

Äiánlattevő neve: Hufeľ-Bau Kft.. székhelve: 1193 Budapest. Ktinwkiitő utca 22.
Az aján|at számszeľÍĺsíthető adatai:

Äz aján|at számszerŕĺsíthető adataĺ:

43.226.7'j.-HUF
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Az eljźrźsbarĺ 201-6. szeptember 2|. napjźn hiánypótlási Íe|sző|ítás és felvilágosítrís kérés,
valamint a Kbt. 69. $ (4)-(5) bekezdése szerinti igazo|ás kéľés keľtilt bekérésľe, 20|6.
szeptember 28. napjĺín 10.00 óľai haüíridővel.

Hufer-Bau Kft. (1193 Budapest, Kĺĺnyvkĺitő u. 22.) ajánlattevő ąz előírt határidőig a
hiánypótlást megfelelően benyújtotta, amelybőt mególlapítható az előírt allralmassági
löv e t e lményn e k v aló megfelelés.

Fauna-Duó Kft. (1 155 Budapest, Rekettye u.49.) ajónlattevő az előírt hatóridőig a hirźnypótlást
meýlelően benyújtotta, amelyből megállapítható az előírt allcalmasságí ktivetelménynekvaló
megfelelés.

A Bíráló bizottság 20|6. szeptember 30-án 11.00 órakor tartott ülésén tárgya|ta meg a
kozbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó dokumentumok megfelelőségét, és a
megállapít ásai az alábbiak:

Egyhangúan javasolják megállapítani, hogy a Hufeľ-Bau Kft. (1193 Budapest' Ktinwkiitő u.
22.| ajánlattevő á|ta| benyújtott aján|at érvényesnek minősíthető, megfelel a közbeszerzési
dokumentációban foglalt előírásoknak . Megállapíthatő,hogy az ajĺĺnlattevő nem áll akizźrő
okok hatá|ya a|att, az Ąźn|attevő megfelel a péluugyi-gazdasági és mrĺszaki-szakmai
alkalmassági követelményeknek.

Egyhangúan javasolják megállapítani, hogy a Fauna-Duó Kft. (1155 Budapest" Rekettve u.
49.| aján|attevő źt|tal benyujtott aján|at érvényesnek minősíthető, megfelel a kĺjzbeszerzési
đokumentációban foglalt előíľásoknak. Megállapítható, hogy az ajźn|attevo nem áll akizźľ;ő
okok hatá|ya a|att, az ajźn|attevő megfelel a pénnlgý-gazdasági és műszaki-szakmai
alkalmassági követelményeknek.

Egyhangúan javasoljĺík az e|járásban a Hufeľ-Bau Kft. (1193 Budapest. Ktinwkiitő u. 22.)
ajánlattevőt nyertes ajánlattevőként kihiľdetni. Megállapítható, hogy az ajźn|attevó nýjtotta be
alegjobb ar-értékaránýéľvényes ajźntatotaKbt.76.sQ)bekezdésc)pontja ésazaján|attételi
felhívás 20. pontjában meghatĺár ozottak szerint.

Egyhangúan javasoljfü megállapítani, hogy az e|jarás eredményesnek nýlvaníthatő.
Egyhangúan javasolják a kivitelezési szerződés megkĺitését a Hufeľ.Bau Kft. (1193 Budapest.
Ktĺnwkłitő u. 22.) aiánlattevővel.

A Bíráló Bizottság ülésének dokumentumai az e\őterjesztés mellékleteit képezik

III. Budapest VIII. keľiilet Jĺízsefváľosi Polgáľmesteľi Hivatala hőszĺgetelése
(padlásftidém) (1082 Budapest Baľoss u. 63.67.)

Ajánlattételi hatríridő: 2016. szeptembeľ 20. napjźn 11.00 óľa volt, mely hataridőig hrĺľom db
aj ánlatot nyujtottak be.

Aiánlattevő neve: Hufeľ.Bau Kft.. székhelve: 1193 Budapest. Kłinwkötő utca 22.
Az aján|at számszerÍisíthető adatai:

20.176.653.-HI.JF
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Aiánlattevő neve: Fauna.Duó Kft.. székhelve: 1155 BudapesĹ Rekettye u.49.
Äz aján|at számszerűsíthető adatai:

Aiánlattevő neve: EU.Line Epítőipari Zrt.. székhelve:ĺ'213 Budapest. Hollandi rĺt 21.

A,z ajánlat számszeríĺsíthető adataĺ:

Az e|járásban 2016. szeptember 2|. ĺapjaĺ hiĺínypótlási fe|sző|ítás és felvilágosítás kérés,
valamint a Kbt. 69. $ (4)-(5) bekezdése szerinti igazo|ás kérés keľült bekérésre, 2016.
szeptember 28. napjźn 10.00 órai hatĺíĺidővel.

Hufer-Bau Kft. (1193 Budapest, K<inyvkötő u.22.) ajdnlattevő az előírt határidőig a
hiánypótlĺźst megfelelően benyújtotta, amelyből megállapítható az előírt alknlmassági
kovetelménynek vąló megfelelés.

Rögzítésre kerĹil, hogy a Hufer-Bau Kft. ajrĺnlattevő nyomtatott, papír alapú aján|atáharl
ta|źilnatő źrazottköltségvetés a nem elszámolható költségekľe vonatkozó információt és adatot
nem tarta|maz. Az elektronikusan benýjtott átrazott koltségvetés a nem elszĺáĺnolható
költségekettarta|mazza', azoĺban a felolvasólapon meg!ĺatározott ajánlati iír ennek értékét nem
foglalja magában.

Rögzítésľe keľĹil, hogy a kozbeszerzési dokumentźrciő 4|.2.pontjaa kĺivetkezőkettarta|mazza:

,lz ajánlatkerő tájéIroztatja az ajánlattevőt, hogl a papír alapű és az elektronikus úton
benyújtott példány lĺĺjzötti ellentmondás esetén a papír alapú példányt tekinti irónyadónak.,'.

Fentiekre tekintettel a papir alapú ajźnlat kerül figyelembevételre, amely alapjrĺn
megállapítható, hogy az ajźtn|at nem felel meg a közbeszeruési dokumentáció részétképező
źnazatlarl költségvetésnek, emiatt javasolt az aján|at Kbt. 73. $ (1) bekezđés e) pontja a|apjźn
tĺiľténő érvénýelenné nyilvránítása.
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Fauna-Duó Kft. (1155 Budapest, Rekettyeu.49.) ajánlattevő az előírt hatóridőigahiánypótlást
megfelelően benyújtotta, amelyből megdllapítható az allrnlmassági laivetelménynek vąló
megfelelés.

EU-Line Építőipaľi Zrt. (I2L3 Budapest' Hollandi tŃ2|.) ajánlattevő az előírt hatáľidőig a
hiánypótlást megfelelően benyújtotta, amelyből mególlapítható az alkalmassági
laiv ete lménynek való megfele lés.

A Bíráló bizottság 2016. szętember 30-án 11.20 órakor tartott ülésén tźngya\ta męg a
kozbeszerzési eljĺárás eredményére vonatkozó dokumentumokat, megállapításai az a|ähbiak:

Egyhangúan javasolják megállapítani, hogy a Fauna-Duó Kft. (1155 BudanesĹ Rekettve u.
49.) ajanlattevő által benýjtott ajánlat érvényesnek minősíthető, megfelel a közbeszerzési
dokumentációban foglaltaknak. Megállapítható, hogy az ajánlattevő nem áll a kizáľó okok
hatá|ya a|att, az ajĺínlattevő megfelel a pérungyl-gazdasági és mííszaki-szakmai alkalmassági
k<jvetelményeknek.

Egyhangúan javasoljĺĺk megállapítani, hogy az EU.Line Építőinaľi Zrt. (1213 Budapest.
Hollandi rit 21.) ajánlattevő által benyujtott ajánlat érvényesnek minősíthető, megfelel a
közbeszeruési dokumenŁícióban foglaltaknak. Az aján|attevő nem kerĹilt felszólításfa a
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági követelmény igazo|ására,
tekintettel a Kbt. 69. $ (4) és (5) bekezdésére, amely alapján az értéke|ési sorľend első és
második helyezette tekintetében kér igazo |ást az aj rĺnlatkérő.

Egyhangúan javasolják megźl|lapitani, hogy a Hufeľ.Bau Kft. (1193 Budapest. Kiinwkötő u.
22.) aján|attevő által benffitott ajánlat a Kbt. 73. $ (l) bękęzdés e) pontja alapjarl
érvénytelennek minősítendő.

Egyhangúan javasoljfü az e|jźlrásban a Fauna-Duó Kft. (1155 Budapest. Rekettve u. 49.)
ajánlattevőt nyertes aján|attevőként kihirdetni. Megállapíthatő,hogy az ajźn|attevő nyujtotta be
a legjobb ár-éĺtékarányűérvényes ajánlatot a Kbt. 76. s Q) bekezdés c) pontja és azajźn|attéte\i
felhívás 20. pontjźhan meghatár ozottak szerint.

Egyhanguan javasolják megállapítani, hogy az e|jźtás eredményesnek nýlviĺnítható.

Egyhangúan javasolják a kivitelezési szerzodés megkötését a Fauna.Duó Kft. (1155
Budapest. Rekettve u. 49.) aiánlattevővel.

A Bíľáló Bizottság ülésének dokumentumaiaze|őtĄesztés mellékleteitképezik

Kö'zbeszerzési éľtékhatárt el nem éľő beszerzési eliaľások cselekményei:

fV. Fecsegő.tipegők Błilcsőde eneľgetikai korszerűsítése (1087 Budapest, Százados út 1.)

Azajźnlattételi hatíridóig_20|6.o9.2|. 9.00 őrźńg_kétajźnlatérkezettbe,melyek aza|ábbiak
voltak:

Cégrév: Hufer-Bau Kft.

Székhely: 1193 Budapest, Könyvkotő utcaZ2.

aiźnlatí źlr.. 8.023.980.- Ft + Áfa



Cégrév: EU-Line Epítóipari Zrt.

SzékÍrelv: 1213 Budapest. Hollandi tltzl.
aián|ati źr: 7 .447.372.- Ft + Afa

Az e|jźrásban 20|6. szeptember 22. ĺapján hianpótlási felszólítás kerĺilt kiktildésre, 2016.
szeptember 23. ĺapjźn 11.00 órai határidővel.

Hufer-Bau Kft.(1193 Budapest, Könyvköto l.22,) ajánlattevő az előírt határidőig a
hi dnypó tl ĺźs t me ýlelően b enyúj to tta.

EU-Line Építőipaľi Zrt. (12|3 Budapest, Hollandi tlt 2I.) ajánlattevő az előírt határidőig a
hiánypótlást me gfelelően beľryúj totta.

A b eszeruési elj árás eredménye teki ntetéb e n az alábbíakat j avas o lj uk :

A Hufer-Bau Kľt. (1193 Budapest. Ktinwkiitő u. 22.) aján|attevő által benffitott ajánlatát
érvényesnek minősíteni, mivel megfelel a beszerzési dokumentációban fo glaltaknak.

Az EU.Line Építőipari Zrt. (1213 Budanest. Hollandi út 21.) ajánlattevő által benyújtott
aján|atźlt érvényesnek minősíteni, mivelmegfelel abeszerzési dokumentációban foglaltaknak.

Az EU-Line Epítőipaľĺ Zrt. (1213 Budapest. Ho|Iandi út 21.) aján|attevó nyertes
ajźtnlattevőként történő kihirdetését, mivel Ajanlattevő adta a legalacsonyabb <isszegű
ellenszolgáltatást taĺta|maző ajánlatot és - figyelemmel a veľsenyeztetési eljárást megindító
felhívásban foglalt alkalmassági szempontokra _ alkalmas a szerzodés teljesítéséľe és nem áll
akizárő okok hatálya alatt.

Az e|járást eredményesnek nyilvánítani.

A kivitelezési szerződést az EU-Line Építőipaľi Zrt. (1213 Budanest. Ho|landi út 21.)
aj źnlattev őv el me gkötni.

Az aján|attételi dokumentáció és a felolvasólapok az előterjesztés męllékleteit képezik.

v. Jĺózsefváľosi Eryesített Biilcsődék Ktizponti Szeľvezeti Egység eneľgetikai
koľszeľíĺsítése (1083 Budapest, Szigetvári u. 1.)

Az ajénlattételi hat.áľidőig - 20|6.09.2I. 11.00 őrźtig_ két ajánlat érkęzett be, melyek az
alábbiak voltak:

Cégnév: BernBpíń Zrt.

Székhely: 7800 Siklós. Külterület 0| 5 l |9 hrsz.

ajźtĺůati źtr: 4.484.630.- Ft + Afa

Cégnév: MARDIA EPÍTo Kft.

Székhely: 1162 Budapest, Hársfa u.20.

ajánlati źlr: 4.844.271.- Ft + Afa
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Az e|jáĺásbaĺ 20|6. szeptember 23. napjźn hianypótlási fe|sző|itźts kerĹilt kikiildésre, 2016.
szeptember 26. napján 1 1.00 órai hatĺíridővel.

Bem Építő Zrt. (7800 Siklós, KülteľĹilet O|5l|,g hľsz.) ajónlattevő az előírt hatóridőig a
hiónypó tl ĺźs t me gfelelő en b enyúj t otta.

MARDIA ÉpÍro Zrt. (1162 Budapest, Hársfa u. 20.) ajónlattevő az előírt hatáľidőig a
hiánypó tl ás t me gfe lelő en b enyúj totta.

A beszeruési elj ĺírás eredménye tekintetében az a|ábbiakat j avasoljuk:

A Bern Építő Zľt. (7800 Sĺk|ó's. KĺĺlterÍilet 015/19 hrsz.) ajanlattevő áltat benýj tott ajźnlatźú
érvényesnek minősíteni, mivel megfelel abeszerzési dokumentációban foglaltaknak.

A MARDIA ÉPÍTi Kft. (11ó2 Budapesĺ Háľsfa u. 20.) ajĺĺnlattevő által benyuj tott ajánlatát
érvényesnek minősíteni, mivel megfelel a beszerzési dokument áciőban foglaltaknak.

A Beľn Epítő Zrt. (7800 Siklós. Ktilteľiilet 0t5/19 hľsz.) ajén|attevő nyeľtes ajánlattevőként
történő kihirdetését, mivel Ajánlattevő ađta a legalacsonyabb ĺlsszegű ellenszolgáItatást
tarta|maző ajánlatot és - figyelemmel a versenyeztetési eljárást megindító felhívásban foglalt
alkalmassági szempontokra _ alkalmas a szerzőđés teljesítésére és nem á|| ak.'lzźrő okok hatálya
alatt.

Az e|jźrást eredményesnek nýlvánítani.

A kivitelezési szerzódést a Bern Építő Zľt. (7800 Siklós. Külteľület 0t5/t9 hrsz.)
aj ánlattevővel megkötni.

Az ajánlattételi dokumentáció és a felolvasólapok az előterjesztés mellékleteit képezik.

vI. Gyeľmekek Átmenetĺ otthona Intézmény energetikai koľszeľĺĺsÍtése (1088
Budapest Szentkĺrályi u. 15.)

Az aján|attételi határid őĺg _ 2016.09.23. 10.00 óráig _két aján|at érkezett be, melyek az
alábbiak voltak:

Cépĺrév: Hufer-Bau Kft.

Székhelv: 1 1 93 Budapest, Kĺinyvkötő utca 22.

aján|ati źtr: 4.642.933.- Ft + Afa

Cégrév: tATEREX Üzemeltető Kft.

Széklrelv: l095 Budapest, Hídépító u. I-|2,

aján|ati ár: 4.086.320,- Ft + Afa

Az eljárásban hiánypótlási felszólítĺásra nem kerĹilt sor.

A b eszerzési elj ĺárás eredménye tekintetében az a|áhbiakat j avasolj uk:

e Hufeľ.Bau lfft. (1193 Bu ajrínlattevő által benyujtottajfulhatát
érvényesnek minősíteni mivel, megfelel abeszerzési dokumentációban foglaltaknak
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A LATEREX Üzemeltető Kft. (1095 Budapest. Hídépítő u. 1.12.) ajĺĺnlattevő áttat benyújtott
ajtnlatźtt érvényesnek minősíteni, mivel megfelel abeszeruési dokumentációban foglaltaknak.

A LATEREX tizemeltető Kft. (1095 Budapest. Hídépítő u. 1.12.) ajánlattevő nyeľtes
ajránlattevőként történő kihirdetését, mivel Ajĺánlattevő adta a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatast tartalmaző ajźn7atot és - figyelemmel a versenyeztetési eljárast megindító
felhívásban foglalt alkalmassági szempontokra _ alkalmas a szeruódés teljesítésére és nem áll
akizárő okok hatálya alatt.

Az eljźĺĺást eredményesnek nýlvanítani.

A kivitelezési szerződést a
aj ánlattevővel megkötni.

Az ajánIattételi dokumentáció és a felolvasólapok az előteľjesztés mellékleteit képezik.

VII. Hungária körúti Háziol-vosi Rendelő eneľgetikai korszeľiĺsítése (1087 Budapest,
Hungáľia köľút 18.)

Az ajánIattételi hataľidőig-f016,09.2I. 13.00 óráig -hrárom aján|at érkezett be, melyek az

alábbiak voltak:

Cégrév: Hufer-Bau Kft.

Székhelv: l l 93 Budapest, Könyvkotő utca 22.

aiźn|atí źtr: f.990.044,- Ft + Afa

CéErév: MARDIA Építő Kft.

Székhelv: 1162 Budapest, Hĺársfa u. |20.

ajrĺnlati ĺír: 2.851.111.- Ft + Afa

Az e|jarźnban 20|6. szeptember 22. napjźn hiĺĺnypótlási felszólítás került kikÍildésre, 20|6.
szeptember 23. ĺapjźn 1 1.00 óľai hatáĺidővel

Hufer-Bau Kft.(1193 Budapest, Ktinyvkötő u.2f.) ajánlattevő az előírt határidőig a
hiónyp ó tlĺźs t me gfelel ően b enyúj to tta,

EU-Line Építőipari ZÍt. (I2I3 Budapest, Hollandi tÍ2|.) ajánlattevő az előírt határidőig a
hiányp ó tlás t me gfelel ően b enyúj t ott a,

MARDIA ÉpÍľo Kft. (1|62 Bldapest, Hiírsfa u. 20.) ajónlattevő az előírt határidőig a
hi ánypótlást me gfelelően b enyúj tott a,

/
?'.ĺĺf

Cémév: EU-Line ÉpftőipariZrt.

Székhely: l 21 3 Budapęst, Hollandi t|t 2|.

aján|ati źr: f.487.225,- Ft + Afa



A b eszęrzési elj rírrís eredménye tekintetében az a|źhbiakat j avasoljuk :

łHufeľ-ľau xĺt. (119s Bu ajánlattevő által benyujtott ajĺĺnlatát
érvényesnek minősíteni, mivel megfelel abeszerzési dokumentációban foglaltaknak.

Az EU.Line Epítőipaľi Zrt. (1213 Budapest. Iĺollandi út 21.) ajanlattevő által benýjtott
ajĺínlatát érvényesnek minősíteni, mivel megfelel abeszerzési dokumentĺícióban foglaltaknak.

ł' ľĺłnnI ł ÉľÍľ o aj iínl attevő által benyuj tott aj án| atźú
érvényesnek minősíteni mivel, megfelel abeszerzési dokumentációban foglaltaknak.

Az EU-Line Énítőipari Zľt. (1213 Budapest. Hollandi út 21.) ajĺánlattevő nyertes
ajĺínlattevőként t<irténő kihirdetését, mivel Ajánlattevő adta a legďacsonyabb ĺisszegtĺ
ellenszolgáltatást tarta|mazó ajánlatot és _ figyelemmel a versenyeztďési eljárást megindító
felhívásban foglalt alkalmassági szempontokra _ alkalmas a szerződés teljesítésére és nem áll
akizárő okok hatálya a|att.

Az e|járást eredményesnek nyilvánítani.

A kivitelezési szerzodést az EU-Line Építőipaľi Zľt. (1213 Budapest. Hollandi út 2l.)
aj ánlattev óve l megkö tni.

Az ď1ánlattételi dokumentáció és a felolvasólapok az előterjesztés mellékleteit képezik.

VIII. Józsefváľosi Szigony utcai Háziorvosi Rendelő eneľgetikai koľszerĺĺsítése (1083
Budapest, Szigony u. 2/B).

Az ajźĺn|attételi hatáľidőig_2016.09.2|.l0.00 óráig _két aján|at érkezettbe, melyek az
alábbiak voltak:

Cégnév: Hufer-Bau Kft.

Székhely: l193 Budapest, Könyvkötó utcafZ.

ajźn|ati ár: 11.387.795,- Ft + Afa

Cégnév: EU- Line Epít(iip ui Zrt.

Székhely: 121 3 Budapest, Hollandi trt 21.

aján|ati źr: 12.691.880.- Ft + Afa

Az e|jańsban 20|6. szeptember 22. napjan hiĺínypótlási felszólítrís kerĹilt kiktildésre, 20|6.
szeptember 23. napjźn 1 l.00 óľai hatĺĺridővel.

Hufer-Bau Kft.(t193 Budapest, Kdnyvkĺitő u.22.) ajántattevő az előírt határidőig a
hiĺźnyp ó tl ást me gfel el ő en b enyúj to tta,

EU-Line Építőipari ZÍt. (|2I3 Budapest, Hollandi tÍ 2I.) ajánlattevő az előírt határidőig a
hi ánypó tlĺtst me gfel elő en b enyúj t o tta,

A beszerzési eljĺárás eredménye tekintetében az a|źbbiakat javasoljuk:

ł Huľeľ-ľau xĺt. ĺtlg3 Bu ajĺĺnlattevő által benýjtottajánLatźú
éľvényesnek minősíteni, mivel megfelel a beszerzési dokumentációban foglaltaknak.
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Az EU-Line Epítőĺpaľi Zľt. (1213 Budapest. HollandÍ út 21.) ajánlattevő által benyújtott
ajáĺĺíatźú érvényesnek minősíteni, mivelmegfelel abęszerzési dokumentációban foglaltaknak.

A llufer.Bau Kft. (ĺ193 Budap ajánlattevő nyeľtes ajánlattevőkérrt
történő kihirdetését, mivel Ąĺánlattevő adta a legďacsonyabb ĺisszegű ellenszolgáltatást
tarta|maző ajĺĺnlatot és - figyelonmel a versenyeztetési eljarást megindító felhívasban foglalt
alkalmassági szempontokľa_alkalmas a szerződésteljesítésére és nem źtl.|alľĺzaró okokhatálya
alatt.

Az eIjźrást eredményesnek nýlvánítani.

A kivitelezési szerződést a Hufer.Bau Kft. (1193 Budap iínlattevővel
megkötni.

Az ajźriattételi dokumentáció és a felolvasólapok az előterjesztés metlékleteit képezik.

IL A beteľjesztés indoka

A fenti beruházasi költségre tekintettel a kivite|ezés érdekében szĹikséges a közbeszeruési,
beszerzési eljárások eredményének megállapítása.

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság elé kerĹilő előterjesztés és a hatarozatnęmminősül
a Kbt-ben meghatźlrozott ös szegzésnek.

III. A dtintés célja" pénzügyĺ hatása
A döntés cé|ja akozbeszeruési és beszęrzési eljrárások |ezźltźsa, mely feltétele a meghirdetett
,,Pá|yázatos épĹiletenergetikai felhívás akozép-magyarcrszźry;régió települési önkormányzatai
számára,,című KEHOP-5.2.9. kódszámú páiyźuaton érvényes ajźn|at leadásĺĺnak.

A szükséges pénzügyi fedezetęt a Képviselő-testĺilet a 159/2016 (VIII.25.) számú dĺjntésében
biztosította úgy, hogy a 2017 . évi költségvetés terhére a sajźlt fonás vonatkozásában előzetes
kötelezettséget vállalt, továbbá pźiyázatot nyujtott be az onkormányzat a hiźnyzó fonás
biztosítására.

Iv. Jogszabályĺktiľnyezet
A Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezetiés MűködésiSzabáIyzatźttőIszőIő3612014' (XI.06.)
önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.l pont l.1.3. alpontja szerint aYźrosgazdálkodási
és Pénzĺigý Bizottság feladat- és hatásköre kĺilĺinösen, hogy dönt közbeszerzési ügyekben az
eljárás megindításrĺról, eređmény megállapításĺĺról, beszerzési ügyekben az eľedmény
megállapításrĺról.

A fentieknek megfelelően kéľem ahatźtrozati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

I.

A Viíľosgazdálkodĺási és Pénztigyi Bizottság a ,,Pźtĺ.yázatos éptiletenergetikai felhívas akozép-
magyaroľszźryi régiő telepiilési önkoľmányzatai szźmlára címu, KEHOP-5.2.9. kődszámll
pályźzati konstľukció keretében a Napraforgó Egyesített Ővoda Kincskereső Tagovoda
hőszigetelése és nyílĺászárő cseréje,, tátgytleljĺírĺásban, úgy dönt, hogy

1. az e|jźtás eredményes.

Felelős: polgĺírmesteľ
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Hatĺáridő: 2016. október 05.

a közbeszeľzési eljarás nyeľtes ajántattevőj e azEIJ-Líne Építőipaľi Zrt., me|y a legjobb
fu-éĺrék arźný érvényes-ajĺánlatot adta, ajźnLata az ajánlatiétő rendekeźésére álló
fedezeten belül van. Elfogadott ajźn|atiĺír nettó 35.093'ó70.- Ft.

Felelős: polgrírmester
Hatĺľidő: 20|6. október 05.

|elkéri a Polgármesteľt a ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalko zási szerződés
keretében eneĘaracionalizáiás Józsefuarosban a KEoP-5.5.0/N|2-20|3-OI22
azonosító számú pľojekt soľán'' tá!Í gú vállalkozási szerződés atákasfu a.

Felelős: polgármester
Hatlíridő: a Kbt. szerinti szerzĺídéskötési moratóriumot követően

il.

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a,,Pá|yázatos épületenergetikai felhívás aközép-
magyarországi régiő települési önkormányzatai szźtmź.ľa cimíi, KEHoP-5.2.9. kódszámú
pá|yázati konstrukció keretében a Napľaforgó Egyesített ivoda Csodasziget Tagóvoda
hőszigetelése és nyílászáľó cseréje,, tárgyueljárásban, úgy dönt, hogy

1. az e|játrás eredményes.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. október 05.

2. a közbeszerzési eljarás nyertes ajánlattevoje a Hufer-Bau Kft', mely a legiobb ár-érték
arányu érvényes ajĺínlatot adta, aján|ata az ajźn|atkérő ręndelkezésére álló fedezeten
belül vaĺr. Elfogadott aján|ati ár nettő 40.2I5.825.- Ft.
Felelős: polgrírmester
Hatĺáridő: 2016. október 05.

3. felkéri a Polgármestert a,,Kiviteli tervęzési és kivitelezési vállalkozźsi szetzŕődéskeľetében energiaraciona|izálás Józsefuárosban a KEoP- 5.5.0/Nt2-2O|3-0122
az ono sító számű proj ekt során'' taryw v ái|alko zási s zerző dés a!áír ás fu a.

Felelős: polgrármesteľ
Hatátrlđíś: a Kbt. szerinti szerződéskötési moratóriumot követően

uI.

AYźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a,,Páiyźtzatos épiiletenergetikai felhívás aközep-
magyarországi régiő települési ĺinkormrányzataí szźtmźra címu, KEHOP-5.2.9. kódszrímú

2.
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pźiyázati konstrukció keretében a Budapest VIII. kerĹilet Józsefuárosi Polgĺírmesteri Hivatala
hőszigetelése (padlásftidém)'' tárgý eljłĺrásban, úgy dönt, hogy

1. az e|jźrás eredményes.

Felelős: polgármester
Hatéńđő: 2016. októbęr 05.

2. a ktizbeszerzési eljźlréts nyertes ajĺínlattevője a Fauna-Duó Kft., mely a legiobb źr-érték
aÍĺányu érvényes aján7atot adta, ajźnlata az ajźn|atkérő rendęlkezésére ál1ó fedezeten
belül van. Elfogadott ajáĺlati iír nettó 20.|52.5I0,.Ft.

Felelős: polgiĺrmester
Határidő: 2016. október 05.

3. felkéri a Polgármestert a ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozźsi szeruőd,és
keretében energiaľacionalizálás Józsefuárosban a KEOP-5.5.0lN|2-20|3-0122
azonosító szźtmu projekt során'' targyu vállalkozási szęrződés a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Kbt. szerinti szerződéskĺitési moratóriumot kĺjvetően

IV.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Pźĺ|yázatos épületenergetikai felhívás akozép-
magyarországi régiő telepiilési <ĺnkoľmányzatai számiíra címtĺ, KEHOP-5.2.9. kődszźm,ű
pá|yazatikonstrukció keretében a Fecsegő-tipegők BöIcsőde eneľgetikai korszenĺsítése'' tárgyú
kozbeszerzési értékhatrárt el nem érőbeszerzési eljárásban, úgy dönt, hogy

1. az e|jźľ:źs eľedményes.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 20|6. október 05.

2. a beszerzési eljĺĺľás nyertes ajáll|attevője az EU-Line Építőipari Zrt., mely a
legalacsonyabb cisszegű ellenszolgá|tatást taĺta|maző érvényes ajźn|atot adta, ajźn|ata
az ajźn|atkérő rendelkezésére źűl.ő fedezeten belül van. Elfogadott ajĺánlati łír nettó
7 .447.372,- Ft.

Felelős: polgármesteľ
Hatáltidó: 20|6. október 05.

3. felkéri a Polgáľmestert a ,'Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozźsi szerződés
keretében energiaraciona|izźiźs Józsefuiírosban a KEOP-5.5.0/NI2-20I3-0I22
azonosító szźlmű projekt során'' tĺĺrgyu vállalkozási szerződés a|źlírźsára.

Felelős: polgĺírmester
Hataridő: 2016. október 05

v.

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Pźiyźrzatos épületenergetikai felhívás akozep-
magyaroľszági régiő települési önkormlínyzatai szátmźna című, KEHOP-5.2.9. kődszámtl
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pźiyázatí konstľukció keretében a Józsefuĺ{rosi Egyesített Bölcsődék Kĺizponti Szervezeti
Egység energetikai korszerűsítése'' tĺĺĺgyú kozbeszerzési értélĺhatárt el nem érő beszerzési
eljĺírĺĺsban, úgy đönt, hogy

1. az eljarźs eredményes.

Felelős: polgáľmester
HaŁĺridő: 2016. októbęr 05.

2. a beszerzési eljaľĺís nyertes ajánlattevője a Bern Épít(5 Zrt.' mely a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmaző érvényes ajiínlatot adta, ajźn|ata az ajáĺúatkérő
rendęlkezésére ál1ó fedezeten beltil van. Elfogadott ajźnLati aĺ nettó 4.484.630,-Ft.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201ó. október 07.

3. felkéri a Polgármestert a ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szerzőđés
keretében energiaracionalizálás Józsefuárosban a KEoP-S.5,OlN12-2O13-O122
azonosító számu projekt során'' tárgý vállalkozási szerződés a|źńr.ésára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 05.

vr.

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a,,PáIyźzatos épületenergetikai felhívás akozép-
magyaľországi régiő települési önkormányzatai számára cimu, KEHOP-5.2.9. kődszámtl
pá|yazati konstrukció keretében a Gyermekek Átmeneti otthona Intézmény eneľgetikai
korszenĺsítése'' tiáľgý kilzbeszerzési éľtékhatiĺrt el nem érő beszeruési eljárásban, úgy dönt,
hogy

1. az eljátrź.s eredményes.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatáľidő: 201.6. október 05.

2. a beszerzési eljárrás nyeľtes ajánlattevője a LATEREX Üzemeltető Kft., mely a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatĺĺst tartz|maző érvényes aján|atot adta, ajánlata
az ajánlatkérő rendelkezésére álló feđezeten beliil van. Elfogadott ajánlati ĺĺr nettó
4.086.320,-Ft.

Felelős: polgĺírmester
Hataľidő: 20|6. október 05.

3. felkéń a Polgármestert a ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozźsí szerződés
keretében energiaracionalizźiźs Józsefuiĺrosban a KEOP-S.5.0lN|2-2013-O|22
azonosító szźmtprojekt soľán'' taÍ gW vállalkozasi szerződés a|źirásźra.

Felelős: polgĺáľmester
Határiđő: 2016. október 05.

vil.

A ViárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Pá|yázatos épületenergetikai felhívás akózép-
magyarországi régiő települési tinkoľmrínyzatai szátmára című' KEHOP-5.2.9. kódszámtl
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pźtlyźľ;atí konstrukció keľetében a Hungáľia köruti Haziorvosi Rendelő energetikai

koľszenÍsítése'' tĺírgý kozbeszerzési értékJratiĺrt el nem étő beszerzési eljaĺásban, úgy dĺint,

hogy

1. az e|jźlrás eľedményes.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2016. októbeľ 05.

2. a beszeľzési eljárrás nyertes ajén|attevoje az EU-Line Építőipaľi Ztr., mely a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatĺíst tarta|maző érvényes ajźnlatot adta, ajźll,ú'ata

az ajźnlatkérő rendelkęzésére álló fedezeten belül van. Elfogadott ajrĺnlati iĺr nettó
2.487.225,-Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 05.

3. felkéri a Polgármestert a ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozźsi szerződés
keretében energiaracionaLizáIás Józsefuárosban a KEoP-5.5.0/NI2-2013-0I22
azonosító szźmu proj ekt során'' tárgyu vállalkozási szerződés a|áirásźtra.

Felęlős: polgármester
Határidő: 2016. október 05.

VIII.

A Varosgazdálkodasi és PénzĹĺgyi Bizottság a,,Pá|yázatos épiiletenergetikai felhívás akozép-
magyaľországi tégiő teleptilési önkormányzatai számára címĹĺ, KEHOP-5.2.9. kődszámil
pźiyźuatí konstrukció keretében a Jőzsefvźtrosi Szigony utcai HiŁiorvosi Rendelő energetikai
korszeľúsítése'' tárgý kíjzbęszerzési értékhatĺĺľt el nem érő beszerzési eljárásban, úgy dönt,

hogy

1. az e|jźtrás eredményes.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. október 05.

2. a beszętzési eljĺĺrĺás nyeľtes ajĺínlattevője a Hufer-Bau Kft., mely a legalacsonyabb
ĺisszegtĺ ellenszolgá|tatást tarta|maző érvényes ajĺĺnlatot adta, ajáĺ.iata az aján|atkéro
ľendelkezésére ál1ó fedezeten belül van. Elfogadott ajźľ'J,ati ár nettő 11,.387.795,-Ft.

Felelős: polgĺármester
Határidő: 20|6. október 05.

3' felkéri a Polgĺíľmesteľt a ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés
keretében energiaracionalízá|ás Józsefuiĺľosban a KEoP-5.5.0lNl2-2013-0I22
azonosító szźtműprojekt során'' tareynvállalkozrísi szetzoďés a|źlírásfua.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatáńdő: 2016. október 05.
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A döntés végľehajtlĺsát végző szewezeti egység:

Gazdálkodási Központ Ztt., Gazdźůkodási Ügyosztály
Hajdu Ügyvédi Iľoda., Józsefuiĺrosi

Budapest, 2016. szeptember 30.
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AJÁNLATIÉľ Brr rer,HÍvÁs

1 . Aján|atk&ő: Budapest Főváros VIII. keriile t J őzseÍvfuosi onkormányzat
ďtm:1082 Budapesq Baĺoss u.63_67.

A közbeszeĺ zésí e\jfuás lebonyolítoja:
Hajdu Ügyvédi koda
dr. Hajdu ZoItáĺ
felelős ąkkreditált szaktznácsadő
lajsttomszám:00363
Cím: 1053 Budapest, Yámhäz kft. 8.

Telefonszám : + 36 -1 / 7 83 -83 64
F ax szím: + 36-7 / 7 83-8364
E-mail info@iogilag.hu

2. F'Ijfuáłs ÍajtÁja
Á Kbt. 115. s (1) bekezdés szerinti hfudetmény nélkiili tfugyůás nélkĹili kozbeszetzési eIifuäs

3. Akozbeszeĺzési dokumentumokat az ajáĺ|arkérő képviseletében e\jáĺó bonyolító szeĺwezet kĹiłdi

me1 
^z 

aján|attéhe felkért gazdasáłg1, szeĺĺ, ezeteknet elekttonikus úton.

4. A szetződés megnevez ése tatgya,mennyisége:

BudapestYIII. kedi.ůetJózsefuárosi Polgármesteĺi Hivatal hőszĘetelése (padlĺísföđém)
Mennyiség Utólagos pad|ásfödém hőszigetelés a m(lszaki specifikációbaĺ ĺľieghatÁtozottrlłmak

megfelelően.

Az aján|atkétő tájékoztaýa az ajädattevőkeq hogy a szetződés teljesítése a Polgátĺrresteĺi Hivaal
folyamatos mfüödése mellett fog töfténni.

Á' konkrét mennyiséget az átazatlan kiiltségvetés tartalm azza.

5. Szetzőđés meghatÁtozása: Kivitele zési szerzőđés

6. Keretmegállapodás kötés&e, dinamikus beszezési tendszet a|ka]tnazäsán' elektonikus ádejtéste
soľ keľiiĺ: nem

7. Szetzőđésidőtatama..TámogatÁsiszetződéshatźÄybalęésétőt számitott 8 hónap, amĄ akként
éneĺdő,hogy aYĄ|lą|kozőnak a fenti időtartam alatt egybefiĘő 4bőĺ:eip alatt kell a kivitelezést
megvalósítania (befejeznie) Az egybefrlgglő 4 hőĺap ídőtatamot a Vállalkoző az édntett
tĺtézméĺy vezetőjéve| kólcsönösen fuásbĺĺ köteles egyezteh\ amĄ közösen egyeztetett
időtatanot a Megrendelő nevében ehjátő műszaki ellenőrnek jőví kell hagynia. A kivitelezés
befeiezése alatt a Megtendelő a sikeĺes és hláĺytalan ätadás-áwéteh eljźLÍas befejezését éĺĺ.

Fentiek a|apjáĺa kapcsolódó pĺojekt megkezdési ĺap1ánaka jeleĺ szetződéshatźiyba|épésének napja
minősiil.

8. Teljesítés hĄe 1082 Budapest, Batoss a. 63-67.
NUTS-kód:101

9. Ellenszolgáltatĺís teliesítésének feltétele és/vagy hivatkozás a vonatkozó iogszabályi
rendelkezésekre:

\. \
\ii \
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a) Abenlházáls fedezete a KEHOP-5.2.9 kődszáműpä|yázat keretébőlkeĺiil frnzĺszfuozásn. A'
támogatás méĺtéke maximum az osszes e|számo|ható költség 700o/o-z. Ajánlatk&ő a l(bt. 53. $ (5) és

(6) bekezdése alapjáłĺ táĄékoztaýa az Ąáriattevőket, hogy tamogatasn iĺányuló €ényt (plíIyázatot) fog
beny(Ątanla fenti kódszáműpőiyáłzat keretén beliil a tÁmogatÁs tekintetében.

.Pĺjánlatkéń Íe|htýa a frgyelrmet' hogy a támogatźts százatékos atánya a Támogatási Szerződés
megkötését követően valtozhat, amennyiben az elszámo|ható költség nem éd eI a 700o/o-o\ aktot az
ajáĺnlatkétő az elĺem szämo|hatő tészte vonatkozó osszeget saját fotásbőLbiztosíga.

Ajánlatkétő tájékoztaqa Żz ajánJattevőkeą hogy 
^z 

eljáĺásban nem etszámo|hatő költség is
beszetzéste k.riil' a dokumentáclő ńszétképező ánzatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően'
Á nem etszáłĺo|ható költség mértéke az ajínlattevő ajádatáĺak fiiggvénye. Á nem elszámolható
költséget a Megrendelő saját forásból frnaĺszítozza.

Á Kbĺ 135. s (12) bekezdese alapjáĺ ajánlatk&ő tźĄékoztaĘa az ajánlattevőket, hogy akozbeszetzésí
etjátás eređményeként megkötendő szetződés hatáIýaLépése tekintetében a TámogatÁsi szeruődés
hatźlybatépését felfiĘesztő feltételként köti W a szetződésben.
Ajánktk,énőfelbíýa afglelmet, bog a tánogatási inten{tás anźnja a7alźbbiak sąerint keriil neghatáruýsra

A tárłlogatás térylegu nertéke a4 alłźbbi mĺídon negźllapított tánogatái iissryg és a4 els4źłzolĺlahí ktihség

hánjladan alłpján bahźmrybatő neg A1eneryialtatékorysági pnjekhés7aonatko4źsában aąéaes elsődleges neryia
cstikkenése [Hr/bJ x 400 Ft/klni + apmjekt kerctében teruerytt kapacitás neg4^ullí enetgia

előállínźsára [kĺYJ * 630 000 [Ft/ kW].

b) Az ĄaĺdattéĄa szetződés és zklfrzetések pénzneme a fotint.

c) FŁetési ütemezés: Megtendelő 2 db számla (1 db tészszánla és 1 db végszámla) benyĄtasíra
bŁtosít lehetőséget a szenődéstervezetben meghatztozottakĺak megfelelően.

d.) A szetződés szednti és a jogszabályoknak megfelelő szám|akifizetése a Ptk. 6z730. s (1)-(2)

bekezdésétől eltéĺően, a Kbt. 135. s (1)-(3)' (5)-(7) bekezdései' valamint 322/2015. (x.30.)
Korĺn. ĺendelet, valamint a kozbeszetzési dokumentáctőbaĺ foglaltaknak megfelelően történiŁ
utófinanszíľozás ketetében.

Ajőnlatkétő tájékoztaýa az ajánlattevőket, hogy a szetződés finanszírozását utőfrnaĺszítozás
keĺetében tercez\ a pályázatot utófinanszfuozási Ęénnyel fog;p benýjtani. Ajáłnlztkéń
táljékoztaqa az ajäĺlattevőkeq hogy amennyiben a jeten szetződés frnaĺszitozása a tĄmogttő
ĺyjJatkozaa illetőteg a megkötendő támogatási szetződés dapjáĺ üem frnaĺszírczhatő
wtőfrĺaĺszfuozás ketetében, csak szál]itőí frnaĺszfuozássĄ akkoĺ ajőnlark&ő a Kbt. 141. s (4)

bekezdés a) poĺga ą|ką|rnazásäval fenntaĄa a lehetőséget a szetződés módosításáta. A szetződés
módosítása a fenti esetben éĺnti a szetződés frnaĺszfuozásá7 az etszämolas ĺĺl.ődiőą az e|őIeg
mértékét és az előleggel vaLő etszámo|ás ĺr'ődjá.ĺ..

A száĺnlákon kiilön felkell tĹintetÍIi 2 nem e|számolhatő költségelemeket.

e.) Ajánlatk&ő a Kbt. 135. s fl) bekezdése alapjän az attąlános fotgalmi adó nélkĹil számitott
el7eĺszolglltatás So/o-áĺak megfelelő előleget biztosíq előleg szám]a ellenében. Az etőIeg a

végszáłmlráłból keĺtil levonásta, a szetződésben meghatátozottnkf,akmegfelelően.

f) Taľtalékkeĺet meghatátozásata nem keľíił soĺ.

g) Ajánlatkétő teljesítési és jótállási bŁtosítékothatatoz meg a k<ivetkezők szednt:



Iĺjänlatkétő a szetződés teljesítésének elĺnaradásävaI kepcsolatos Ęények biztosítékaként a
szetződés szerind álta]ános fotgalmi adó nélktil számitott ellenszolgáltatás 3o/o-át e|éĺő éttélłďl

teljesítési bŁtosítékot hatxoz meg. A teljesítési bŁtosítékot a szetződés hatályba lęésének
ĺapjáta kell tendelkezésĺe bocsátani.

Ajánlatkétő a szerződés hibás teljesítésével l.ąpcsolatos Ęények biztosítékaként legfeljebb a
szetződés szeĺinti" attaláĺos fotgalmi adó nélkĺil szämltott ellenszolgáItatáĺs 3o/o-ät eléĺő értékű
jőtá|lási biztosítékotbatÁtoz meg. A jő.|lĄsi bŁtosítékot a sikeres ésbláĺytaJan átadás-áĺtvéteh
jegyzőkonyv a|áfuásakot kell tendelkezéste bocsátafi. A iőtÁllÁsi bŁtosítéknak a fenti időponttól
a jőtállásí iďőszak időtatamáta kell tendelke zéste á11n1a.

A biztosítékolĺlkal kapcsolatos feltételeketa szetződéstefvezet tata|mazza.

Az Ąátiattevőknek az aián1atukban _ az ajádati nyilatkozat tészekéĺt _ nyilatkozniuk keĄ hogy a
fenti biztosítékok hatáľiđőben totéĺő ĺy(ĄtásfuôI.

h) Vonatko ző jogszabáilyok kiilönösen:
_ Żz adőzős rcĺdjérőI szőIő 2003. évi XCII. töĺwény
- akozbeszetzésektőIsző|ő2}7ĺ. évi CXLII. töĺvény (Kbt)
- a Polgáĺi Törvénykönyvtől szőIő 2073. évi v. töĺwény (Ptk.)

i.) Á ĺészletes frzetési feltételeket az ajáĺJati dokumentáaő ńszét képező szetződés temezet
tafialmazza.

Đ A szetződés során Lz egyel7esÁFÁ finanszfuozás szabályaaz tányađők.

k) A kifizetések tekintetében hivatkozunk az ĺdőzá.s ĺeĺdjérőI szőIő 2003. évi XCII. töľvény (Áĺĺ)
36/ A. $-ára, továbbő az állarnháztatásńI sző|ő 2077. évi CXCV töľvény 41. s (6) bekezdésében
fog|z|takn, amely szednt a kőzbeszetzés eredményeként nem köthető énényeseĺ szetződés
olyan jogĺ személlyel jogi személyiséggel nem tendelkező szercezette| illetve szetződés a|apjáĺ
nem teljesíthetőkfrzetes olyan szefiÍezettészéte, aĺnely nem minőstűáĺt]áthatő szeĺvezetnek.

10. Változatokm (alternatív) aiánlatokľa vonatkozó infoľmációlc 'ťĺjánlatk&ő többváltozattl
(altematív) ajádatotnem fogađ el.

11. Vételi iogm (opcióra) vonatkozó infonnáció: vételi jog nincs.

72. Részajálnlattétel lehetősége vagy kizfuátsa: Részekre tórténő ajániattéte| nem lehetséges. Áz
ajártatk&ő a Kbĺ 61. s (4) bekezdés a|apjáłĺtájékoz:o;ýa az ĺjánlattevőket, hogy részekĺe töľténő
ajánlattéte|nem lehetséges, mivel akivírtelezést egységes benlházásként kell kezelni.

1 3. Meghos szabbitasta vonatkozó infoĺnráciő
A szetződés meghosszabbítható: nem

7 4. Szepődést bŁtosító mellékkötelezettségek

A szetzőđést bŁtosító mellékk<itelezettségek a szetződésteĺľ.ezetben keńilnek meghztátozástl.

1 5. A nvefr es közös aián|attevők áÄtal létrehozan dő gazďäĺkođó szervezet:

Aján|atkétő nem teszi lehetővé a Kbt 35. s (9) bekezdése szeĺinđ pĄektrátsaságtéaehozáĺsáĺt.
Ajíĺlątk&ő a pĄekttátsaság létehozäsát sem 

^z 
önálló, sem a közös ajáĺlattevők esetében nem

teszi lehetővé.

ł
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t6. Kizáľ:ő okok és megkiiveteltĘazo|ási mód:

Az 
^já,ťp;tk&ő 

źůt^I .|őkt fufuő okok é" 
^ 

megkc,,.telt'ĺg^zo]6i"í mőd
'Nz ehjfuásban nem lehet ajánlattevő, a\válląlkozô és nem vehet tészt az alkatmasság Ęazo|ásáĺbaĺ
oLyan gazdasági szeteplő, akivel szemben a Kbt. 62. s (1) és Q) bekezdésében megbatfuozottkizfuő
okok bárm.lŕk" fennáll.

Igazo]ási mód:
A 321/2015. (x.30) Korn. ĺendelet 17. s (1) bekezdése a|apjáĺ az ajáriattevőĺek az ajáĺlJatábaĺ,
egyszetű nyiJatkozatot kell benyijtanią aĺĺ:őJ., hogy nem :ľaľĺozjk a fentiekben meghatÁtozottklzáttő
okok hatálya a7á, valanint a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjá t a 327 / 2015. (x.30) Kotm.
ĺ9ndelet 8. $ i) pont ib) atpont|a és a 10. $ g) pont gb) alpontjábaĺ fog|alakszeľint kell igazolĺri.
Az ajártatk&ő e|fogadja,ha az ajárlattevő a 321/2015. (x.30) Koĺn. tenđelet 7. $ szednđ _ koĺábbi
kózbeszetzési eljfuásban felhasznált _ egységes európai közbeszeruési đokumentumot nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt nfoĺľ'áciők meýlelnek a valóságnak és tatta|mazzák az Ąánlatk&ő
álta| a lozärő okok Ęazo|álsa tekintetében megk<ivetelt informá ciőkat.

Az alvä|]dkoző és adott esetben az a|kąlmasság Ęazolásában tészwevő más szetvezet
voĺatkozásábĺĺ zz ajźnJattevőĺek nyilatkozatot kell benýtaĺlia atő\ hogy az étlĺtett gazdaság1
szeĺeplők vonatkozásíban nem áilflak fenn a fentiek szeľinti kvzáÍő okok.

Az ajáriattevőnek továbbá ĺyi1atkozĺia ke[ hogy a szetződés teljesítéséhez fle:.Í7vesz Ęénybe a Kbt.
62. $ szedĺ d a|vál]a|kozőt.

Az ajäĺIatkéń kzĄa az eljfuísbőI azon ajánLattevőt, akivel suemben' vagy akinek a\vőlLaLkozőjával
vagy az ą|kąlma55{gi Ęazo|asbaĺ ĺészt vevő szesezetével szemben a |łzőtő okok az e|jfuäs soĺán
következnek be.

A kizáÍő okok fenn nem á]lÁsátz voĺatkoző, az zjánlattevő á/ľĺĺrI tett nyilatkozatoknak a jelen
ď1ánlattéteh felhívás megkiildésének napiánáI nem tégebbi keltezésűnek kell lennifü.

Szakmai tevékenység végzésérc voĺatkoző ąlka|ma55{g e|őfuäsa: -
Szakmai tevékenység végzéséte vonatkozó a|kalmasság lgazo|ás: -

17. Gazdaságĺ és pénzügF hely,zetre vonatkozó alkalĺnasságl követelmén}'nek:

Áz alkalmasság minimumkovetelménye(i)nek meghatátozása:

Álkalĺnas az ajánlattev ő:
P.1. Ámennyibenaz ajánlattetehhatánđőtmege|őző hfuom LezáttŁleđ évben összesen (ahfuom, év
alatt) tendelkezklega|ább nettó 11 millió fodnt t"li"'_ ahtz|áĺos foĺgatmi adó nélkůił számitott_
fubevétellel.

Az ďkalĺnasság megĺtéléséhez szfüséges adatok és a megkóvetelt €azo]ási mód:
P.7, Az ajäntattevőĺek az ajánlatban benyujtandő nyilatkozatbaĺ ĺyj|arkozĺiz keĘ hogy az íItzla
Ęazo|nlkívánt a|ka|massági k<ivetelĺnények teljestilnĄ annak az ajőnląttesłő tetjeskörűen megfelel.

A ga7dłsági sry,vplő a7 alkalnassági ktiutelnén1ek telesít,ísérc aonatko4í ńsýns adatokat taĺtalmaątí, a4
e!ánźst negindítĺífelhíuásbat előíx ryilatkoąatait az aŕínlatkétő ffit. 69. S-a szerÍati felhíuáslín ktiteles
ben1ĺltani a dokurzenhźdő s<erintiÍorzában és furtalommal:

'll:
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P.,t . A 32.ĺ / 20,ĺ5. (X.30.) Kotrz. rcndłlet 'ĺ 9.s ( ) beke4lésének e) pony'a aląján csatolni kell a7előąő lłgfelebb

3 k3źrt iiýti éu _ általłźnos foryalni adłí nélkłl sýrní.toĺt _ t,lJ,' árbeaétehĺől s4íh eredeti, cegsąeúen aláít
ryilatkoąatot, attólfłgően, hog n<E.áflktte,,ő,ilikorjtitt léhv, illetae nikor keýn mega teaéken3séget,

eryk ayadłtok rcndelkeryésre állnak.

18. Műszaki és szakmai alkalĺnasság

Áz alkalrnasság minimumkcivetelĺnénye (i)nek meghatátozása:

Álkalĺnas az ajánLattevő, amennyiben az ďźbbjaknak megfelel:

M.1. Átkalmas az ajíĺ|zttevő, ha tendelkezik az e\jfuást megindító felhívás megkiildésétől visszafelé
számitott 5 évben építési benházásra és/vagy építési kivitelezési tevékenységre és/vagy hőszĘtelési
tevékenységre vonatkozó szetződésszeľűen teliesített @efeiezett) rcÍeteĺctávaL/rcfeteĺclákke|,
amely(ek) értéke legalább eténe a nettó 11 millió foĺintot.

A fenti ąlkalmassági követelĺnény több ĺefereĺctával (egfeljebb 2) telesíthető.

Az e|őin. alkalmassági kóvetelményeknek a köz<is ajánlattevők egyíittesen is meýlelhetnek (Kbt. 65.

$ (6) bekezdés).

Az ą|kąlnasság megítéléséhez szfüséges adatok és a megkövetelt igazo}ási mód:

M.7. Az ajánlattevőnek az ajáĺiatban benýitandó ĺyilatkozatban csupán nyi]atkozĺiake["bogy az

áttz|a 
.tgazoln kívánt olkalmassági kovetelmények teljesiiłnet az o|l.almasság követelĺnények

teliesítés&e vonatkoző tészletes adatokat nem köteles megaclni.

A snú',g, sryrcplő aą alkalnassági köuetelnérgek telesít,és,ítv aonatko4í tés{łtes adatokat taĺtalma7ló, a4

efánźst negindítófelllíuásban előírt ryilatkoyatait a7ajlźnlatkéĺő Kbt. 69. !-a sryintifelhíuására kijnhs beryĺitaĺi
a dnk'umentáció szerinti foĺrnźban és taftabnnal:

A 321/2015. (X.jŻ.) Koĺrz. rcndłlet 2.ĺ. Í Q) bekeýs,ének a.) pon7.a aląján a4 E.ánbtt,íteli Íelbíaás
negkiłldesérck napjától aissąaýlí sýnított 5 éa sonźn befejerytt QefesíteÍt, nűsąaki át*dłźs-átaétellel leýnłh) ,épít,ĺsi

ben,lhá4źsra és/ aagl ,tít,ísi kiaintc4ési teaékerységle aonatko4ó munkáinak ismertetését, aąal.ábbi tańalommal:
. a sryeĺąődłs táĺgát
. aą elaégąett nunkák fe lsom l,źsát;
. a4 e llensąo lgźltanźs neÍilí ĺissryegét,

. a te|esítés idďét (é,,/ ĺJó/ ną) $EZDE| Es BEFEJEZEý IS) és be!,ít'

. a műs(aki átadłźýát,étel időpon?.át (éa/ bó/ tą)

A bemutatott nfercĺciákat a 32.ĺ / 2015. (X.30.) Koĺrz. nndłlet 2j. I sryrint csak a szeĺződést kőtő másik
frI áIaI kiadott ig,azolással lehet igazolnÍ, akkéĺt, hog a7igaąoůźmak afent előít furtalmon kíľiil aą
ahbbiakat kell tatalnalnia:
. a sryet7ődést kiitő,násikÍ,ćl fleue, cíne,
. n1ilatkołpi kell amíl, hog a teljuítés a(előínźsoknak és a s(eĺ7ődćsnek neýlłlően tijŕént+.

19. Szerződés teliesítéséhez sziilséges. a gazdasági szeteplő letelepedése szednti oĺszág
nyilvántartásában való szetepIésĺe, vagy a letelePeđés szednti oĺszágban előít engedéllyel

iogosíwánnyal vagy szervezetj" kamatai tagsággal való tendelkezéste vonatkozó feltétel:

\i
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Áz alkalmasság minimumkovetelÍnénveíil:

ÁlkalÍnadaĺ az ď1ánJzttevő, amennyib eĺ az a|ább.iaknak nem felel meg:

SZ1: Be vaĺ jegyezve a cégn,1ivánatásba vŻgy rz egyéni vá|]a|kozők ĺyllvőĺlurnásába, nem
Magyatotszágon letelęedett gzzdaság szetepIő esetén be van jegyezve a 2014/24/EU iĺányelv XI.
melléHete szeĺinti hasonló nyivőĺntattásba.

Az alka]masság megítéléséhez sztikséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

SZ1: Ezen ą|kąlmassági követehnénynek való megfelelést az ajánlatkérő e|leĺőtzi a cég1nÍotmáciős
szo|gáiattőI ingyenesen az elektonikusan eléĺhető cégegyzék-adatot illetve egyéni vőů]atkozők
ĺyiváĺtatása alapjáĺ, a nem Magyatotszágon letelęeđett gazdasá$ szercplők esetén a 321/2015.
pĹ30) Korm. tendelet 26. s (2) bekezdése 

"|"pjá^kelleljámi.

20. Ertékelési szempont A Kbt. 7ó. $ (2) bekezđés c) pontja ilapján a lęjobb fu-éĺ'ék
értékelési szempontot ąlka|mazza a2 a|a$$iąk szednt:

Az éĺtékelési pontszám alsó és felsőhatÁta: 1-10 pont.

7. bíÍánzrn szernP,ont: Az zjánlati át &tékelési sfemPont esetében az ajáĺlatevőnek fodntban kell
megadnia a szetződés teljesítéséĺe vonatkozó ajántzti fuát.

Ezeĺ étékelési szempont esetében z megajánlásokat ajáľ1lark&ő a KozbeszetzésíHatőság 2072. évt
61. számában m€elent rimutató III.Á1. ba) pont szeint ilakĺĘa pontszámokká. Ebben az esetben
a lega|acsonyabb érték legkedvezőbb (ezen ajádatkapja a maxirnális pontszámot (10 pont), a többi
ajáalat tfita|fri eleméte pedb a legkedvezőbb tattalmi elemhez viszonýtva fotdítottan atányosan
számo|ja ki a pontszámokat az a|źhbíképlet szednt:

A,*i.oo/Á oi",g,l. 
t (10-1) + 1.

Á feĺtiek szednđ pontszámot az ajáĺilarkétő megszotozza a síltyszáLfrfrĄ és lzt kettő tizedesjegyre
keĺekíti.

A 2. bfuil^tisfempont a jőta|lás: Az Ajánhttevő min. 36 hőĺap és max. 60 hónap jőtźl7ásn tehet
ajä;ďatoĺ A 36 bőĺap jőtá,|lĄst el nem &ő vái]alást tatalmaző aján1atok érvénytelenek. A ó0 hónap
feletľi jőtá,11fuy211^16st tzfr^|fr^ző ajáłnlat nem érvénytelen, azoĺbaĺ azokat ajánlatk&ő egyöntetűen ó0
hónapként értékelĹ A jőtí|lĄs mértékét hónapokban,egész számokban kellmegacĺni.

A legmagasabb mértékű jőtá,|lő,st tatta|maző ajőnlat kapja a maxiĺľális 10 pontot, a többi ajádat
Poĺrtszáfra ebhez viszonfwa egyenes atőĺyosítas móđszeĺével kap pontszámotaz oJáLbbjak szerint:

A *ruJA rgioub 
* (10-1) + 1.

A fentiek szeĺinti pontszámot az ajádarkétő megszotozza L síilyszĄtnnú és azt kettő tizedesjegyre
ketekíti.

atáĺy

ľ,ĺ
Ü, .V,Ul-' \

Eľtékelési szempont Súlvszám
AiáĺJan fu' hettő HUF) 50

Jőtő]1Ąsí időtataĺ;- (36-60 hónap közötq
hónapokban)

25

Késedelĺni kötbét napi météke (mifl. 0,5
o/o/ĺap, ĺlax,:2 o/o\

25



A 3. bíÍáLlaĺi sfempont Késedelĺni kötbéĺ napi mértéke: Ajáĺlattevő min. 0,5 o/o / nap és max. 2 % /
nap késedelmi kötbére tehet ajíĺlatoĺ A 0,5 o/, n^p, kötbért el nem &ő vál]a|ást tatalmaző
ajáĺlatok ércénytelenek. A 2 o/o fe|etikotbércá|]a|ást ttfr^|fruző ajáĺnlat nem éĺvényte|eĺ, azoĺbaĺ
azokat ajĄn|ątkéó egyöntetűen 2 o/o-kéĺt éľtékeIi. A késedelĺni kötbér métékét legfeliebb két
tizedesjeg5rĘ kell és lehet megaĺ|ni.
A legmagasabb méľtékű ki5tbércálla|ást tafralmaző ajánlat kapja a maximális 10 pontot a többi
ajádatPoĺłszáfraz- ebhezviszoĺýwa egyenes atáĺyosítas módszerével kap pontszámot a k<ivetkezők
szeĺjnB

A *roJL resiobb 
x (10-1) + 1.

A fentiek szeĺinti pontszámot az ajĄnląrkétő megszotozza a sűlyszáfrfr^\ és azt kettő tizedesjegyre
ketekíđ.

Az eljátás nyetrese az,akiaz étéketési szempont alapjáĺ a lę|obb fu-énékzľánw érvényes zjáĺhtot
tette (egt<ibb pontszám ot szerczte).

27.Feĺntattottszenődésrevonatkoző.tnf otmáciők:

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

22. Adott szetződéste vonatkoző korábbi kozzétételz nem

23. Ajádattéteh batáĺidőz 20 7 6. szep temb eĺ 20. napjáĺ 7 7 .00 &a

24. Az ajánlatokbenyújtásának címe: Hajdu Ügyvédi lĺoda, 1053 Budapest, Vámházkt.8.I/3.

25. Az(ok) a nyelv(ek), amĄ(ek)en az ajäĺdatok benýjthatók: nagyaĺ 'Pĺjínlatok ĺľás nyelven nem
nýjthatóak be.

26. Az eLső ajäĺlat felbontásánakidőpontja és helye:
HatÁĺdő:201ó. szeptembet2O. napján 11.00 óĺa
HĄ: Hajdu Ugyvéď lĺoda. 1053 Budapest,Yánhőzkft.8.I/3.
Az ajänlatok felbontásán jeleďéte jogosult személyek x Ęen
A bontási eLjźnás a Kbt. 68. s (1)-(4) és (6) bekezdéseďapján toténik.

27. AiőLnLatr, kötöttség időartama: Az łjáĺĺllai kötöttség íđőtątama az ajánlatok benýjtásától
számitott 60 nap.

28. Ajáf,]an biz tosíték Íĺjädatk&ő ĺem Ąa eIő ajáĺnhĺ bŁtosíték ĺýjtását.

29. Egyéb ktilönleges feltételek nincs

30. A közbeszerzés ismét]ődő iellegéte vonatkozó infoĺnációk:
A kózbeszetzés ismétlődő jellegű: nem

31. Álválla]kozók ipénvbe vétele:
Á Kbĺ 66. s (6) bekezdése ilapjáĺajäĺ/'atkéń eIőĄa,hogy az ajánlattevő jelďie meg

a) a kozbeszetzésnek azt a tészét (tészeit), ąmelynek teljesítéséhez az ajáĺlattevő aĺvál]z|kozőt
bváĺĘénybe venni"
b) az ezen tészek tekintetében Ęénybe venni kívánt és n ajádat benyújtásakot mat ismert
alvál]akozőkat.

}ĺjánlatkétő ekötben Íelhsa az aján|attevők fig5relmét a Kbt. 138. s ę)-(2)' (4)-(5) bekezdéseiben
Íog|altakn.

Í\ł\r. i
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32. Hiánypótlás elĺendelése koĺábban nem szeteplő gazdasági szeĺeplő esetén:

Ajánlatbaĺ kotábban Írem szeÍeptő gazđasä$ szercplő hiánypótlással történő ehjäräsba bevonása
esetében újabb hŁínypótlás elĺendelése: Ąánlatkétő nem él a Kbĺ 71. s (6) bekezdésében foglaltakkĄ
teháttĄ gazdzság1 szereplő bevonása esetén elĺendel hiánypótJást amennyiben szfüséges.

33. Aiánlat éľvénytelenségéte vonatkozó összeg át vagy költség esetében: -

34. Báĺĺnely rész eređménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenség&e vonatkozó
infomáció: nem releváns.

35. Minősített aiánlattevők néviegyzéke: A 321/2015. (x.30) Koml. rendelet 30. s (4) bekezdése
iląPiáĺ ajádatk&ő kijelenti hogy a felhívás 18. és 79. pongátban megbatÁtcl7ltt qlkąlfiasságĺ
követelmények szĘorubbak a minősített ajäĺLattevők hivatalos jegyzékébe töľténő felvétel
feltételét képező minősítési sf empontokhoz kópest.

3ó. Áz eliátás a l(bt. 53. S (6) bekezdése alaPián keĺíil megindításĺa'€en.
A benlbázás fedezete a KEHOP-5.2.9 kódszámú päIyázat palyázatos éptiletenergetikai felhívás a
közép-magyatotszág1' tégió telęĺilési önkorĺnányzatat szőmáĄ ketetéből kertil finanszfuozästa. A
támogatás mértéke maximum az ősszes e|számo|hatő költség 700o/o-z. Ajárilatk&ő a Kbt. 53. $ (5) és
(6) bekezdése ahpjántájékoztagaaz Ąánlanevőkeq hogy támogatástaiĺányuló Ęé"yt (pláiyázatot) fog
benýjtania fenđ kódszáműpátyázat keĺetén beliil a tÁmogatas tekintetében.
A Kbt. 135. s (12) bekezdése a|apjáĺ ajádatkétő tÁjékoztzýa az ajátdattevőkeq hogy aki5zbeszerzésí
eLjfuäs eredményeként megkötenđő szetzőđés hatálybalépése tekintetébeĺ a Támogatásí szetződés
hatÁIybalépését felfüggesztő feltételként köti ki a szeződésben.

3 7. Európđ Uniós Alapn v onatkoző nfonnáciő: KEHoP-S .2.9 . kődszámű pályázat

38. Á đokumentáciő átvéte|e vagy elektonikus úton történő elérése az eLjáútsbaĺ vzLő tészvéte|
feltétele igen

A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legďább egy ajánlzttevőnek vagy az ajánlatban
megĺrevezett alvál|alkozőĺak elektronikus úton el kell énie az ajánlanétehbatánđő |ejfutĄ, ami az
emul aján|ątk&ő áĺllah megkiiłdését j elenti.

39. A dokumentáció és a kiegészitő ttatot vagy ismertető rcrldekezéste bocsátásával kapcsolatos
további inforrnációk:

Ajáĺ/,atk&ő az ajánJattételi felhívást és a dokumentácíőt _ ingyenesen - kiilđi meg az ajánlattétehe
felkét aj ánlattevőknek.

40. T ángyalĺĺs lebonyolításának szabáłyaiz T átgya|ásta nem keľiil soĺ.

47. Egyéb infomrációk:

1.Az aján|atkétő az ajáľJatok etbfuálász sotán a Kbt. 71. $-ban meghatatozottak szerint bŁtosĄa a
hláĺypőiást illetve kéĺ felvilágosításĺ

2. A Kbt. 56. $ alapján a gazdaság, szeteplők kiegesátő táĄékozatás iĺánti kéĺelĺnet nyújthatnak be. A
I(bt. 114. $ (ó) bekezdése a|apjáĺ az ajáĺlatkétő az ljĄnląttételi hatándő |ejáta előtt ésszerű iđőben
köteles a klegészítő tajékozatást megadni.
I(eýszítő tájékoztatás itánti kéĺelĺnet a Hajdu Úgyvédi kodához kell megkiilden a 7/378 40 32 fax
számta vagy peđĘ az ĺľoLfo@iogj]ag.ha e-mail címĺe.

3. Az aján1atokat fuánbaĺ és záttan, az ajánLattételi felhívásban megadott címĺe kózvetleniil vagy
postai úton kell bený|tani az ajánlattétehhatÁnđő Lejáľ:ĺĄ 1 eredeti péIdánybaĺ, és 1, a papit a|aptl
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példĺínnyal mindenben megegyező elektronikus másolađ példányban (CD/DVD ldarhotdozón .pdf
fotmátumbaĺ). Az ajánlatok osszeál]itasával és benýjtasápal kapcsolatos valamennyi kottség az
ajánlattevőt tetheli. A postán feladott aján1atokat az ajärĺatkétő csak akkot tekinti határidőn belĹil
benýi tottnat ha annak kézhezľ" éte|éte zz ajánLattéteh b'atźľĺ'đőĘ s or keriil.

Az ajíĺlatkérő táĄékoztaýa az ajänlattevő7 bogy a papíľ alapú és az elektronikus úton benyúitott
péIdáĺy közötti ellentrrondás esetén l papíĺ a|apű péIdányt tekinti tányadőĺak.

3. Az ajänlatoknakaz a|źLbbi formai követelményeknek kell megfelelnie:
a) Az aiáĺtat eľedeti pé|däĺyít sértilésmentesen nem bonthatóan,Iapozhatőan össze ke|l trnĄvlgy
be kellkötni;
b) Az ajáĺn[at oldalszámozása eggye|.kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegeĺdő a szöveget vagy
számokatvagy képet taĺtalmaző oldalakat számozĄ az tiĺes oldalzklt nem keĄ đe lehet. A címląp61
és hátlapot @a vannak) nem ke[ de lehet szíĺĺrozni.
c) Az ajőnlaaak az e|Ąéĺ tattalomjegyzéket kell tafia|maznia, mely ąlepjän az ajánlatbaĺ szereplő
dokumentumokoldalszámalapjánmegalálhatőak3
d) Az ajárůaton lévő mindeĺ _ ajänlattevő vagy alváila|koző, v^gY a kzpacításait rendelkezésre
bocsátó szemezet áitalkészített _ nyilatkozatot a|á [ę|l íĺ"nią az adott gazdátrkođő szeľyezetnél eľre
jogosult(ak)nak vagy olyan személy""t vagy személyeknek akift) erĺe a jogosult személy(Ątől
ításos fe|hatdmazást kaptak.
e) lĺz Ąíĺlrrt minden o|yaĺ otdďźĺą amelyen _ zz ajíilatbeadása előtt módosítást hajtottakvégte, az
adott dokumentumot afáitő személynek vagy szeméIyeknek amődositasnális kézjegyelkell ellĺ4tni.

A zfut. csoÍIragon a ,,Budapest YIII. keńilet lőzsefvátosi Polgĺĺrmesteđ Hivatal hőszigetelése
(paďásfödém)' - Felbontani tilos az aiánlattételi hatáľidő leiátta előtt!'' męlelölést kell
felttintetni.

4. Á Kbt. 6ó. s (6) bekezdése "ląpján e|őĄa,hogy az ajíĺLattevő jelólje meg
a) a kózbeszetzésĺek azt a tészét (ĺészeit), amelynek teljesítéséhez az aiánlzttevő a]vá]lalkozőtkiván

bé"ń" ygnni,
b) az ezen tészek tekintetében géry,b. venni kívánt és az ajźnlat benyújtásakot rnÁt ismert
aLvźlldkozőkat.

5. Ajánlattevők a Kbt. 66. s (2) bekezdésében foglaltakĺól kiilön íven szövegezett ĺyj]ztkozatot
kötelesek ajáĺIlat.,,iúoz csatolĺri a dokumentáciőbaĺ megta|á|hatő formátumnak megfelelően. Á
benýitott ajáľnlatĺrak a Kbt. 66. s €) bekezdése alapjáĺĺ felolvasóIapot kell tafia|mazĺia, amely
tAttAlmazzL az ajánlattevő nevét és széWte\yét/lakóhĄét' valąmint azokat a főbb számszet(tsíthető
adatokaą amĄek az énékelési szempont a|apjőn éľtékeléste keriiĺnek.

6. Ajánlattevő a Kbt. 6ó. s (4) bekezdése dapjáĺĺyiatkozatot köteles ajádatához csatolni anő|,hogy
a kis- és középváJlalkozísokń\ fejlődésfü támogatásätő| szőIő 2004. év1' )ooilV. tórvény szeĺint
ĺnikto-, kis- vag5r középvállalko zásnakminősiil-e.

7. Az ajän|attevőnek az ajánlatában tételes ánzott koltségvetést kell benýjtania, a dokumeĺtácíőbaĺ
megbatarczottak szerinL Ájánlattevőnek a beíĺazott tételes költségvetést papítalapon, és

elektronikusan (x.xls-formátumba konvertáIva) az ajáĺ/tathoz mellékelnie kell.

Felhíviuk az ajíĺ7attevő figyelĺnét' bogy az átazat]aĺ tételes koltségvetés tab|ázatoĺ beltil tilos az
egyes sotoka1 1i552gy9nni, valamint tilos az egyes tételekhez tzttoző mennyiségeket megváltoztĺfr\
vagy a mennyiség egységet megvahtoztatni kivéve, bz ezt Ąődatkétő abegészítő táĺjékoztatás sotán
előĄa. Valamennyi költségvetési sort be kell ánzni.

8. A Kbt. 115. s (4) bekezdése alapjőĺhzfuőlagazok a gazdaság szereplők tehetnek ajádatoą akiket
az ajäĺlatkétő ajáĺlattéteke felkért. Az ajánlattéte]ĺe felkéľt gazdaság1' szeteplők közösen nem
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tehetnek zjänlatot. Az ajádattételĺe felhívott gazdzság1 szercpIő jogosult közösen zjánlatot tennl
oLyaĺ gazdasági szereplővel amelynek az ajánlatk&ő nem kĺildött ajőnlattétehfelhívást.

9. Foĺdítás: idegen nyelvű fuaq dokumentum benýtása esetén az idegeĺ nyelvű dokumentummal
együtt annak tlaa;gyat, nyelwű Íońítzsät is be kell ny$tan. Á Kbt. 47. s (2) bekezdés a|apjáĺ
Ąá.nlatk&ő a nem Ínagyaĺ. nyelven benýjtott dokumentumok tekintetében a dokumentum
ajádattevő áitdi felelrős foĺdítását is elfogad|a. A fońías atta]nláĺak hĄességéét, az zjánlattevő
felelós.

70. Az ajár-Jatok munkanapokon 9:0G-16:00 őta, pénteki munkatend esetében 9:0G-13:00 őta, az
ajőnhttétekhúándőnapjźn9:0G-10:00őrukozottnpí jthatóak.

11. Ámennyibef, az Ajőnlatk&ő az összegezésben a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőt is
meghatÁtozza, aKbt. 131. s (4) bekezdése esetén a nyefiest követő legkedvezőbb Ajánlattevővel köt
szetződést.

12. Az 'łĺjánlattevőnek és aą alkalmasság iya<olłźsában rés( aeaő sryrue<etĺek az a|ábbí cégokmányokat
ke17 az ajáriatához 65216ln i :

- az ajän|ato! illetve az ajőnJatbaĺ ta]Á|hztő nyiatkozatokat a]áfuő személyek a|áíńsi őmpéIdáĺyának
köziegyző vagľ peđig tigyvéd által elleniegyzett egyszeďs, másolati péIdáĺya, vagy az ůáítás
mntáĄáĺĺakegyszetűmáso|ata
- az ajőnlatot ą1Ąitő, de a cégkivonatban nem szefeplő k<itelezettségwállaló(k) esetében a cégegyzésre
jogosult személytől száttnaző, az ajánlat ďáińsan vonatkozó (a nreghatzJlnaző és a meghatalmazott
aláitásítis tattdmazó) fuásos meghatalmazäs etedeivagy egyszeďlĺľľásolati péIdáĺya.

73. Az ajődattétel sotźtĺ a kiilonböző devizáik fodntta történő átszámitasánäI az Ajáłĺĺdanevőĺek az
ajádattéteh felhívás megkĹildésének napján érvényes Magyat Nemzeti Bank ált21 meghatátozott
devtzafuÍoLyamokat kell ą|kąlmazĺlut. Az ajíĺ|ztbaĺ szercpkő' nem fiłgyaÍ foĺintban GĺUľ) megadott
összegek tekinrcÉ|gĺ az átszárntást tarta|maző lratot közvedentiLl a kéĺdéses dokumentum mogé
kell csato]ĺri. Bá^"ly okiĺat igazo|as, ĺyiatkoza1 stb. vonatkozásában csak az a|kalm255{g
megállapitásáboz szfüséges sorok (adatot inforrnációk) vonatkozásäbzĺ szfüséges az ätszámítast
tata]mlz ő iĺatot becsatolni.

14. Az .ťĺjánlattevő ajánlztában elkĹilönített módon elhelyezett tizleti titkot tartalmaző katok
nyilvánosságta hozatqlĄtmegtilthatja a Kbt. 44. s (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

15. A Ąes ajáĺLaĺ felhívásban és dokumeĺtáciőban valamennyi őtábaĺ megadott hatÁmdőközép.
európai helyiidő szeľint értendő (CEĐ.

16.'Pĺjänlatkétő aKbt 138. s (1)bekezdéseďapjántáĄékoztaýaazajánlattevőkeqhogy aszerzőđésta
kozbeszetzési eljárás a|apjän nyertes ajíĺlattevőkéĺtszetződő féInek kell teliesítene. Az alrvá|lalkozői
teljesítés összesített atäĺya nem haladhagamega nyefies ajánlattevő (ajánlattevők) sajátteljesítésének
atáĺyát. A tďjesítésbeĺ tészt vevő alvállalkoző ĺem vehet Ęénybe saját Ąesítésének 50o/o-át
meghaladó métékben további kĺiztemfüodőt.

17. A 322/2075. 6.30) Korm. rendelet 26. $ alapjáĺ az ajánlattevő köteles _ legkésőbb a
szerződéshatźlyba lęésének időpoĺgátz_ építésĹszerelési felelősségbŁtosíťást kötni vagy ameg|évő
felelősségbŁtositasőt kiterjeszteĄ amelynek értéke eléd az 5 millió Ft/év és 2 millió
foĺnt/káłtesemény éľtéket, toväbbá a nyeftes aiáĺdattevő köteles a felelősségbiztosítást a teljesítési
hatźnđőlejánáĺt,illetve a tényleges tďiesítést követő 15 napig feĺĺtaftani.

Az ajánl"ttevőknek a fentiek vil]a|ásfuő|az aján|aĺnyilatkozatban nyilatkozđuk kell.
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78. Az ajánJattevőké11 32ętzőđő fél a teljesítéshez az a|kz|masságának Ęazo|ásäbaĺ tészt vevő
szenrezeteket a Kbt. ó5. s (9 bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles Ęénybe venni.

19. ,Ą. Kbt. jelölés alltt akozbeszetzésekől szőIő 2075. évi C)(LIII. törvény éĺtendő. Á felhívásban
nem szabályozott k&désekben a Kbĺ az täĺyađő.

20. Ajőn1atkétő tájékoztzga ajän|attevőket, hogy amennŕben a dokumentáaőbaĺ gyátőn és/vagy
típusĺa vďó hivatko,63 ta|alhatő.' ez csak a tátgy jellegénet minőségének egyéľtelmű meghatatozäsa
&dekében tcirténg aiánlattevő ajáłĺlatában bármĄ más olyan eszközt/te,rnéket szerepeltetheg amely
az ĺrdott' funkciónak megfeld és a dokumeĺtacíőbaĺ megnevezettel egyenéľtékű zzoĺ milszaki
patamétetek tekintetében, amelyeket ajáĺIatkétő Lz ađott termék vonatkozásábaĺ a
dokumentációban felttintetett. Ugĺaĺakkot az ajĄnlątkétő e|őĄa, hogy a dokumentacĺőban
esetlegesen szeteplő valamennyi megadott gyánőtőI vagy típustól vatő e|t&ést kĹiłon |apon (az

ánzat]aĺ költségvetés mellékleteként) is szerepeltetnie ke|l az ajánlątban, megadva mindgn g|yan

je|lemzőt (pl.: méretet aĺyag típus, elnevezés, a kapcsolódó dokumentáció elérhetősége stb)
amellyel btzonýten tudja' az egyenétékűséget.

21. A szetződés teljesítése soĺán létejóvő szetzői iogi védelem ilá eső alkotásoknak a vęső
Kedvezményezett (aján|atkéĄ tulaidonába kell keĺĹi|đfü. Ajäĺlatk&ő kikötl hogy a teljesítés sotán
keletkező, szetzőijogi védelem alá eső alkotáson aKeđvezményezett (ajőnlatkéĄ teĺtileti kor|átozás
nélkiili' hatatozztfzĺídejű5klzátő|agos és harmađik személynekátadbatő ÍethasznĄ|ási jogot szeÍez'
továĺbbá jogot szetez az a|kotás (terv) átdo|gozásata is.

22. AjánJattevőnek a Magyat Keĺeskedelmi és Ipaľkamata áItaI kiadott Ęazo|ássa|ke|7.lgazo|nia, hogy
a vá)]dkoző kivitelezői tevékenységte jogosultak ĺ$egyzéke a válla|koző kivitelezőĺe vonatkozőarl
tattalmazza a vől]a|t tevékenységeą ezáital az építőípaĺ' kivitelezési tevékenységtőI szőIő 197/2009.
(DĹ 15.) Koĺn. rendelet 12. s (1) bekezdés a) pontja a|apjáĺn épitőipai kivitelezési tevékenységet
vílla|hat.

23. Az ď1ínhttevőnek az ajáĺ.ůatához tÁjékozatő je|legý, kiviteli ütemtervet (otgantzáĺciős tervet) kell
csatolnia, mĄd e|1átáts eredményeképpen megkötött szetződés hatályba lęését követő 10 napon
beltil aktualizált titemteĺvet kell benyýania. A kiviteli titemtervben figyelembe kell venni az
lĺtézmény mfüciđési tendjét, folyamatos napi üzemszerű mfüödését is. A fentieken túl a nyeftes
ajánlattevőnek a szetződés hatályba lęését követő 5 munkanapon beltił otganlzáĺcíős tefvet kell
beĺy(Ątanta, amelyben figyelemmelvaĺ az intézméĺy mfüödési ĺendjére.

24. Ajánlatkéĺő tájékozaql az ajánlattevőket, hog;l hĄszíni bejfuást taľq amelynek iđőpontja és

helyszíne: 2076. szeptember 15. napiáĺ 72.00 őta,hýszíne a megvalósítás helyszíne.

Felhívás és dokumentĺíció kiktildésének ĺap1a:2076. szeptembet 73.
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A ÁrľłrÁNos nÉsz

1. ÁrrĺrÁNos TUDNrvĺr,or

7.7 Á Budapest Főváros VIII. keĺĹiletJőzsefvőłtosi onkoĺĺnányzat (továbbnkbaĺAjőnLatkéĄ
a ,,Budapest VIII. keriilet Józsefľáľosi Polgármesteđ Hivatal hőszĘetelése
(padtrísÍödém'),, aírgyź kiiýuryĘi e!ánźsban eýton kér E.,źnktokat.

Jelen Dokumeĺtácĺő nem mindenben ismétli megaz Ajánlattéteh Felhívásban Íog|z|tzkat"

a Dokumen táďĺő az .ťĺjänlattéteh Felhívással együtt kezelendő.

Az zjáĺIattevő ajĄnlątaĺak benýjtásával telies egészében elfogađja a közbeszerzésektőI
szőLő 2015. évi C)(LIII. törvény (a továbbiakban: Kbĺ) eLőításĺ szerint ezen
közbeszetzésí eLjfuäshoz elkészített Aiánlattéteh Felhívás és a Dokumentáció (a

továbbiakban együtĺ aján|attéteh dokumentáđó) összes feltételét az ajínlattétel-

klzfuő|agos alapjaú.

Az épitési benlházásnak teljesen meg kell felelnie az ajánlattételi dokumentáciőbaĺ
megadott műszaki előftásoknak.

Az Ąánlattevő kötelessége, hogy gonđosan megĺzsgálja és betartsa az liánlattéteh
dokumentációban megadott összes utasíásq foĺnai követelményq kikĺitést és előińst. Az

",Ť*":::K:;::":ł#.##;ä:ľ::ffiffi:Ťieĺýjtźsátabtűzott
hatźnđőWe,vagy

. ha ohyaĺ ajíĺlatot nľiit be, amĄ formai vłgy t^Ít^lÍnlszempontból nem felel
me1 az ajáĺlattéteh dokumentációban megadott minden követelménynek.

7.2 Az .ťĺján|attevőnek kell viselnie minden, az Ajáĺůatźtnak elkészítésével és benýjtásával
kapcsolatban felmeĺtiłő kóltségeĺ Az N1án|atkétő semmilyen esetben sem tehető felelőssé

ezen, költségek felmediłésé&t, fiĘetleniil af ajádattéteh eLjfuáĺs |eÍo\yásátőI vagy

kimenetelétől.

1.3 Az Aiőĺlattevőnek łz ajäĺ|attételi dokumeĺtaciőban kőzőIt nfonáciőkat bizalmas
dokumentumként kell keze|nitit ane|ytőI hąrmadik fé|nek semmiféle tészletet ki nem
szollg!ůtzthatlat kivéve ha ezeĺ hatmadik fé|készít és nýit be ajäĺlatot az AjáĺLattevő
szĄrnáta l szo|g!trtatÁsi feladat egy tészétevoĺatkozőan, valamint a Kbĺ általszfüséges és

megengedett békéltetési és j ogoĺwoslati e!fuásokban vďó fethaszĺá|ąsllkat.

Sem a Dokumentációt, sem an''ak ńszĄvagy máso|atait nem lehetmásĺa Íe|haszĺá|n\
tnintaz abban leíľt építési feladatok cé|jőta.

2. Az építési feladatok lefuása

Abeszetzésre vonatkoző tészletes lnfonníciőkat a misszaki dokumeĺtaciő, az átazat]aĺ
kóltségvetés, a dokumen táciő és a szetződéstevezet tatta|nlazza,

3. Közös aiáĺ|attéte|z

Á Kbĺ 115. s (4) bekezdése alapjáĺ bzfuőlag azok a gazdasáłg szereplők tehetnek
ajánlatoą akiket AjánLztkétő az ajänJattéte]ĺe felkéľt. Az ajänlattételĺe felkért gazđasäg1'

szereplők közösen nem tehetnek ajánLatot Az Ąánlattételĺe felhívott gazdasőg1 szercp|ő
jogosult közösen ajádatottenni olyan gazdaság szeteplővel amelynek az ajánlatkétő nem
kíildött ajádattéteh felhívást.

Közös ajáĺ|attétel esetén a Kbt. 73.s (1) bekezdésének e) pontja a|apján étvénytelen az
aián|at - amennyíben a hiánrypőtlátst követően sem . csatolták a közös ajánlattevők
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4.

őltal cégszeďlen aJźlĄ közös ajánlattevőkte vonatkozó megállapođást amely megfelel
valamennyi a|źbbi követelménynek:

1. tAfi^|frnzz^ a közös zjärúattel, ők közos fellépése foľntäjáĺak ismeľtetéséq

2. tztta)mazza az aiäĺLat elÁítása ĺľľrődjának ismertetéséq

3. tatta|mazza a Kbt. 35. s (3) bekezdése szeľinti jogosult képviselő męjelolését azza\
bogy a képviselő koiátozás nélkĹiLl jogosult valamennyi közös ajáĺnlattevői tagot
képviselĺri az ajän|ztk&ővel szemben a jelen kőzbeszeruési eljáĺásban, és az aŁl}noz

l.apcsolódó esetleges további Kbĺ szeĺinti e\jfuásokbaĺ az ajáĺnlztkérő áItaI az
ajánLattevő, illetve az ajáĺnlattevő által az ajánlatkétő felé megteendő, illewe megtehető

|ognyilatkozatoktekintetében, és egyebekben is kapcsolatot tafison az ajá.n|atk&ővel;

4. tafia|mazza, hogy lz ajőnlnttevők milyen atáĺyban felelnek a kózbeszetzésí ehjfuás

etedményeként megkciten dő szerzőđés v égeľ;rajtásäé4

5. tafia|mazza valamennyi közös ajänlattevő nyilarkozatat 
^ľrő\ 

hogy egyetemleges
felelősséget vállalnak a kiizbeszetzési e\jfuás eĺedményeként megkötendő szetződés
szetződésszerű telj esítéséhez sziikséges munlľák megvatősitasáétt;

6. ^z ajádat benýjtásáĺak ĺapiäĺ éĺvényes és hatályos, és bztalyz, teljesítése,
ą|kąltnązhatősága vagy végtebajthltősága nem fiĘ felfiĘesztő @atźlyba l.pt.tő),
illetve bontó feltételtől.

HELYSZÍNI BEJÁRÁS, KoNzvl-TLCĺoz hetyszíni beiáństa
dokumentáciőban meghatározottaknak megfelelően kedil soĺ.

K,ÖzBBszERz És I D oKUMEľĺľÁ'cl o

A KÖzBE szr,ľ.zÉsl DoKUMBNtÁcló TARTALMA
Az Ajáĺĺlatkétési Dokumentáció a következő tészekből ál1az zjínlattételi felhíváson túl:

Műszaki dokumentá ciő, fuazaian költségvetés

Útrnutató az ajáĺlattev őknek

Mellékletek Nyilatkozatminták

Szetzőđéstefrĺezet

Az Ajíĺlattevő klzfuő|agos kockázata, hogy gondosan megyizsý|jáĺk az 'ťĺjánlark&ésí
Dokumentációt és annak minden kiegeszítését' amely az ajáĺlat' időszak alatt keńi]t
kibocsátásĺa' valamint, hogy megbŁható infotmáciőkat szetezzeĺek be minden olyan
köĺiilmény és kötelezettség vonatkozásábaĺ, amĄ sátmi|yen módon is befolyásolhaýa az
AjáĺJat tetrnészeté7 mennyiségi je|lemzőít vagy Lz építési munka megvalősitÁsát abbaĺ az
esetben, ha az Ajádat elfogađást nyet.

KI E GÉszÍľ Ő ľÁ;ÉKozT.ÄTÁs
A gazdaság1' szetep|ő, amĄ ajőn|attéteke felkérésĺe kedilt' az .ťĺjánlattételi felhívás sa| és az
Ajánlatkéĺési Dokumentációval kapcsolatban kiegeszítő tÁjékozatÁst k&het az
ajädatkétőtő\ kzáttőtag itásbaĺ, az 'ťĺjánlatok beadásät (ajáłnlattéteh batźndő |Ąátát)
tnegelőzőeĺ 

ľ,, ĺ
U'!il

B.

5.

5.1

6.

6.7
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6.4.

A vá]aszok bęészítő tájékoztatás fon:nláĄábaĺ legkésőbb az Ąán1attéteh hatźľĺ.đő |ejfuta

előtt ésszerű időben megkĹildésre kertiłnek.

Á kiegeszítő táljékoztatást a gazdzsáęj szeteplő azof,os feltételek mellett kapják meg
fuásbaĺ, telefax vagy e-mul Í.ľqiíĺ. Á kiegeszítő tzjékozatás kézbesítettnek minősiiü' ha az
ajáĺnlattevő a|ĺegészítő tájékoztatást e-mail útján olvasta vagy telefax útján megkapta.

Az ajídattevő köteles az ĄánLatában nyilatkozĄ hogy ajänlata elkészítése sotáĺ a
kikiildött beýszitő tájékoztatást figyelembe vette. Az aján|atk&ő által kibocsátott
ktegészítőtáiékoztatásokazajádattételidokumentáąőńszévéválnak.

'ťĺjáĺlatkéń kéĺi a gazdasáęj szeteplőt, hogy a bzfuő|ag telefax útján megkĹitđötq
klęészítő tájékoztatás iĺánti k&elĺnfüet egyidejűleg legyenek szívesek elektĺonikus
levélben is megkiildeni az Ąánlattételi felhívásban meghatározott e-mail címĺe.

Az Ap{NI-AToK osszEÁLLÍľĺsÁľer TARTALMr És ľonvłr
KovETEu\,lÉľĺrel

Az AJÁNI-AT Brĺ<ÉszÍľÉsB
Az 'ťĺjänlattevő kótelessége, hogy áttaĺ,ł|mányozz^ az Ajáĺnlark&ési đokumentáciő vdameĺrlý
utasitásíą az űiapokat, az osszes feltételt és a műszaki előírásokat. '{mennyiben az .ťĺjáĺlattevő
nem ađja meg az Aĺjánlztk&ési dokumentácíőbaĺ kért osszes ĺnlÍoĺĺnáctőL vagy ha a benýjtott
Ajänlat nem felel me1az Ajádattéteh Felhívás és az .iljántatkéľési dokumentáció feltételeinet az

minden vonatkozásátbarl az Ajáĺlattevőkockázata és az 'ťĺjánht éĺwénytelenségét voĺjamagautan.

Áz AJÁNLAT I{YELVE
Az .Pĺjádattevő ä|ttJ kidolgozott .ťĺjátĺlat (minden mellékletéve| és csatolt dokumentumával) és

mindę1, az 'ťĺján|arkétő és az .ťĺjánLattevő között az ajádark&éssel kapcso|atbzn folytatott
levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyaÍ.

Fordítás: idegen nyelvű iĺat, dokumentum benýjtása esetén az idegeĺ nyelvri dokumentummal
egyĹitt annak fi^gyat nyelvű fotditását is be kell nýjtani. A Kbĺ 47. s (2) bekezdés alapjáĺ
ajäĺlatk&ő a ÍIem fragyaÍ nyelven benýjtott dokumentumok tekintetében a dokumentum
ajádattevő általi felelős fotdításátt is elfogadja. A fotđítás tafia]mäĺnk hĄességéért az ajánlattevő
felelős.

9. lrliirp'J;ező TARTALOMJEGZÉK és az aiánlat ĺészeként benyúitanđó

Ęazo|ás ot nyilatkozatok iegyzéke

Á Kbĺ 57. s (1) bekezdés szeĺint Ęazo|ás és nyilatkozauninták jegyzékez

7.

8.

\,\

oldalszám
TataLomjegyzék
í[elen rront szerinĺ oldalszámokką| ellátva)
FelolvasóIap (1. sz. ĺyj]atkoza*ninta) _ a Kbĺ 66. $ (2) bekezdése alapjáłĺ

Aiáif,lnÚ' ĺyilatkozat Q. sz, nyilatkozaaĺĺta)

I gazo|ásot nyilatkoz atot đokumentumok

Ajánlattéteh felhívás és ajő,ĺlenételi dokumentácíő A. (általános tész) 3. pont
I(özös ziáĺĺ|attétel esetén a közcis aián7attevők ielen közbeszetzésí eliátásta
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tekintettel a'|áín' hatáůvos meEállap odása.
Iĺiánlattevő Ęazo|,ásai és nyilatkofatai 

^ 
kizáĺó okok tekintetében

AjÁnląttevőĺl1ilatkozata(3/A-3/D.nyilatkozatĺrrina)
Az ajánJattevő ftözös ajänJattétel esetén minden ajáalattevő kĹilon-ktilön)
nyiatkozata, hogy ĺem tłÍtcizik a felhívásban előírt |azfuő okokhatáLya a\á

Az ajänlattevő nyl]atkozata továbbá, hogy nem vesz Ęénybe a bzätő okok
}natá,Lya ala tafioző aIvĄ|lą|kozőt és ąlkalma55{g Ęazolásátbaĺ tészwevő
szefrezetet
Az ajánJathoz csato]ní kell ajánlzttevő (közös ajäilattétel esetén kozös
ajánlattevőkĺek kĹilon-kíilön) a Kbt. ó6. s (4) bek. a|apjőĺ tett nyilatkozatát aĺĺő\
hogy a kís- és kozépvállalkozásoktőI, fejlődésfü támogatasátőI szőIő 2004. év1

)ooilV. törvény szednt mikĺo-, kis- vagy középvállalko zísnakminősti{-e.
(4. sz. nvilatko zanintz\
Nyilatkozaminúk felelős foĺdítástól (5. sz. nyilatkozatnrinta)

Az ajánLattevő nyiatkozata az Ąártattéteh felhívás 47.74. pontja szednt az i:zl.ei
titok tekintetében 6. sz. nvilatkozatÍninta)
Nyilatkozat a klęészítő tájékoztatzsokĺól p. sz. nyilatko zan:nta)

Iĺiánlattételi felhívás 41.IÍ2. pont
Az AjänJattevőĺetzz alkąlmąsság Ęazolasíbantésztvevő szeĺ:v.ezetnek az aláĺbbí
cégokmányokat kell az aján\atáthoz csatolni:
-a cégkivonat szeint kictelezettségvállalásta jogosult és az ajáĺnlatot" i]letrłe rz
ajáłnlatbaĺ ta|Álhatő nyĹ]atkozltok^t 

^lÁíró 
személyek a|aitasĺ címpéldányĺnak vagy

aláfuás mntĄának egyszetű mäsolata (2006. évi V. törvény 9. s (1) bekezdésének
megfelelően) vÁGY
- az aján7atot a|áitő, de a cégkivonatban Írem szefeplő kötelezettségváilaló(k)
esetében a cégegyzésre jogosult személytőI szátmaző, az ajánlat ąlÁfuásan
voĺatkoző (a meglnatĺJmaző és a meghatalĺnazott a|áítását ís tatta,|maző) ítősos
meshatalma zás ercđeti p éIdáĺv a.

AiĄn|attételi felhívás 4l.7 . poĺt
Atazott kiilts ée\řetés
Kozbeszetzési dokumen táciő 47 .22. poĺt

'ťĺjőĺlattevőnek a Magyat Keĺeskedelmi és Iparkaman áItaI kiadott Ęazo|źssal
kell igazolĺria, hogy a vá|la|koző kivitelezői tevékenységĺe logosultak ĺéýegyzéke
a válla|koző kivitelezőte voĺatkozőaÍ' tAÍtl|mazza a vá)]att tevékenysége7 ezáltal
ĺz épitőipaĺ,kivitelezési twékenységőIsző|ő 797/2009. (DĹ 15) Koĺm. rcndelet
12. s (1) bekezdés a') ponýa ilapjáĺ építőipan kivitelezési tevékenységetväl]ąlhat.

Kózbeszetzési dokumentáció 47.23. p ont

Az ajáĺ|attevőĺek ^z ajáĺlatához tájékoztatő i"ll"go kiviteli ütemteľvet
(otganlzáłciős tervet) kell csatolĺria, majd eljfuás eredményeképpen megkötött
szetződés batźtryba lęését követő 10 napon beltiĺ aktualizált iitemteľvet kell
beĺýjtaĺn. A kiviteli iitemtefvben figyelembe kellvenni azintézméĺy mfüödési
ĺendjét, folyamatos ĺapi ld'zemszerű mfüodését is. A fenđeken tríl a nyetres
ajáĺJattevőĺek a szetződés hatźlyba lęését követő 5 munkanapon beliil
otganlzáciős tefvet kell benýj tania.

ń

ił, i(/'i, /u. * 
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10. .gaxr,łľl Án
7. Az 'ťĺiánJzĺÁĺat foĺintban kellmegadni' áfa nélkĺil.

2. Az őĄánlzt készítésekot az ajáĺLattevőnek fig5relembe kell vennie a Wfrzetés feltételeiq a
vonatkozó jogszabályokat, valamint az tnfláciő mértékét a szenőđés teljes időtatamfua
vonatkozóan.

tl. rÖnnvÁrľozl^Tu (ÁLTERNATÍv; ^ł1Áľu-łĺ
Többváltoz atű ajádat nem adható.

12. Az AJÁNtAT FoRI/ĹłJA És ľÁÍnÁsĺ'
72.1. A nyilatkozatminták minden pongít ki kell tölteni, sztikség esetén pótlapokat is lehet

mellékelnĹ Ha egy fonnaĺyomtanĺány nem vonatkozik az .Pĺjänlattevőte, akkot az

'ťĺjánlattéteh dokumentáció kötelező tattalomjegyzékében az oldatszärn helyén az alábbí
szöveget ké{iik felttintetni: ,,Nem vonatkozik (ĺánk)''. A nyilatkozatrrina ą|Ątőja felelős
azé4hogy az összes ál]ítás ava|őságnak megfelel.

72.2. Az AjánJattevőnek 1 db papír a|apí pélđányban és 1 db, a papfu alapú példánĺya7
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD-n vagy más adathotdozón
kell benyújta nla ajänlatát.

Az aján|atkéĺő táiékozaqa az ajánlatte,ĺőq hogy a'papit alapú és az elektronikus úton
benýjtott pélđány közotti ellentľnondás esetén apapít a|apűpéIdátnyt tekinti táĺĺyadőĺak.

13. Áz AJÁNLAToK LEzÁRÁsA És;nrorÉsn
13.1 Á nem elektronikusan benýjtott Ajánlatokat zfu\ séľiilésmentes és sértilésmentesen

megbonthatarJaĺ csomagolásban kell benýjtani.
Az Ajánlzt jőI |ezát csoÍnagolásőt az zjánlattéteh felhívásban meglntÁtozottaknak
megfelelően kell ben1nij ni.

A csomagoláson fel kell tiintetni az ajáĺnlattevő nevét és akozbeszetzés tátgyít

13.2. Ha a csomagolást nem ielölik ÍÍrc1 L Íenti eLőítátsnak megfeletően, az Ajádatkétő ĺem
vállal felelősséget a benýitott 'Pĺjáĺlat elkeveĺedéséétt és idő előtti Íe|boĺtÁsáét. Az ltyeĺ
okból idő előtt felbontott Ajádatotérwénytelenné minősítik.

14. Az Á'JÁNI-AToK BEADÁSI H^ľľÁRIDEJE És HEr.ye
Az .ťĺjánlat áĺľléteLét íľásos nyugta tgazollja, melyet az Ajáĺlatk&ő által kinevezett szeméIy fu a|Á,.

Az ajáĺlatok beadási hatÁiđeje a felhívásban keńił meghatÁtozásta.

D. AzA!ĺNLAToKFEIJoNTÁSA

75. Áz ÁJÁNLAToK FELBoNTÁSAAZ AJÁNIÁTxonŐ Ár.ľĺr
75.7 Az Aján|atkétő az 'ťĺjánlatokat az ajánlattétehhaúLnđő Lejáĺtáĺak időpoĺýáhaĺ bontja fel

az Ajánhttételi felhívásban megadott időpontbln' Lz ott megadott címen.

Az ajánlatokboĺtasánál' a Kbt. ó8. s (3) bekezdésébeĺmegbataÍozott személyek vehetnek
tészL

\1
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15.2 Az Ajáĺnatkétő a bontas a]ka|mával a Kbt. 68.s (1) - (a) és (6) bekezdései szednt jfu eI.

Nyilvánosságra hozza az Aján\attevő nevét, ďĺmiét (székhĄét' lakóhĄét)' va|anjnt a

főbb, szämszerűsíthető ađatoka7 amĄek az éľcékelési szempont alapjáĺ értékelésre

kertilnek.

16. AzAJÁNLAToKvIssZAvoNÁsA
76.1. Az Ąáĺnaftevő az ajádzttéteh hłtźLfldő LejáľĺĄ módosíthatia '|ĺjädatáĺ Módosított

Ąänlat benýjtásakot a 13. pontban közölt felfuatot ki kell egészíteru ,,Módosított
Ajánlalť, fe|lratta|.

17. Az AJÁNI-ÄToK ÉRTÉKELÉSE

Éľtékelési suempont A Kbt. 76. s (2) bekezdés c) pontja a|apjáĺ a leg|obb fu-éték
értékelési szemponto t qlkąknązza az alábbiak szeľint:

Az énéketési pontszám alsó és feLsőhattz: 1-10 pont.

1. biÍilln szempont: Az ajánlati at értékelési szempont esetében az ajádatevőnek foĺintban
kell megadnia a szetződés teljesítésére vonatkoző ajánlaĺfuőt.

Ezen étékelési szempont esetében a megajáĺlásokat aján|atkétő aKozbeszetzésiHatőság2072.
évi 61. számában megielent útmutató III.Á1. ba) pont szeľint dakiĘa pontszámoklĺá. Ebbeĺ az

esetben a legalacsonyabb érték legkedvezőbb (ezen ajánlat kzpja a maximális pontszámot (10

pont), a többi ajádat tAÍtatfri eleméĺe pedb a legkedvezőbb attalĺnl elemhez viszonftva
fotdítottan atáĺyosarl számolja ki a pontszámokataz a}íbbi képlet szerint:

Ä ę"m/A "iog"l. 
* (10-1) + 1.

A fentiek szeĺinti poĺtszämot az ajánlztk&ő fregszoÍozza a sulyszámmĄ és azt kettő
tizedesieg5rre kerekíti.

Az.bfuáůaí szempont a jőtźlLás: Az.ťĺjáĺĺ1attevő min. 36 hónap és nrax. 60 hónap jőtźilásntehet
ajĄnlatot. A36hőĺap jőú|]Ástelnem étővál7alásttata|maző ajáĺ|atokérvénytelenek. Á 60 hónap
feletti jő 1|Lálsvátlaláĺst tafia)maző ajádat nem érvénytelen, azoĺbĺĺ azokat ajáĺdatk&ő egyontetűen
60 hónapként értékeli. A jőtáilźsméttékéthónapokban, eýsz számokban kell megadni.

A legmagasabb méĺtékű jőtállĄsttattaJmaző ajín|atkapja a maxiĺrráIis 10 pontot a többi aján|at

poĺtszĄrną ehhez viszoĺýwa egyenes atáĺyosítás móđszeĺével kap pontszámot az z|ábbiak
szednt:

A *"^JA lęiobb 
* (10-1) + 1.

Á. fentiek szednti pclf,tszirí..ot 
^z 

ajáĺĺlatk&ő megszotozza L súlyszámmĄ és azt kettő
tizedesj egyĺe ketekíti.

atáĺy

*.fuę

Ertékelési szempont Súlvszám
Aiőlĺ/'anfu bettő HUF) 50

Jó íllási időtafiam Q6-60 hónap k<izötg
hónaookban)

25

Késedelmi kötb& ĺapi mértéke (min' 0,5
o/o/ĺap' ĺmax.z 2o/o)

25



A 3.bíÍánalí szemponť Késedelmi kötb& napi mértéke: Aiánlattevő min. 0,5 o^ / n^P és max.2
o/, / nap késedelmi kötbéte tehet aján|atot. A 0,5 o/o napi kötbért el nem étő väl|ą|ást tzttatnaző
ajá,nJatok érvénytelenek. A 2 o^ feletti kötbépál]a|ást tattłJmaző ajáĺlat nem érvényteleĺ, azonbaĺ
azokzt ajőĺlatk&ő egyöntetűen 2 o/o-ként értékeli. A késedelĺni kötb& mértékét legfeljebb két
tizeđesjegyĘ kelI és lehet megactni.
Á legmagasabb mértékű kötbéĺĺáilz|ást tatt:-|Íntző ajánJatkapja a maximális 10 pontot a ttibbi
ajädat pontszĄrna e|lhez viszonýtva egyenes aúnyosítás módszeĺével kap pontszámot a

következők szeľint:

A *",ĺJAlęjobb x (10-1) + 1.

Á fentiek szednti Poĺoitszáffiot ^z Ąáĺilatk&ő megszotozza L súlyszámmal, és azt kettő
tizedesj egpe kerekíti.

Az e\jfuás nyefrese az, aki az énékellési szempont alapjäĺ a lęjobb fu-éték ań,ný éĺvényes
ajáĺĺtatot tette Qegtöbb pontszá m ot szerczte).

18. AszE,B.zőoÉsľĺncxÖľÉsp
Az ajáĺn\atk&ő a szetződést a Kbt. 131. s (6) bekezdése dapiáĺ az aján1attételi kötöttség időpontia
alatt kóteles megkótni az fuásbeh <isszegezésben męjelölt nyeftes ajíĺlzttevőveL.

Ajáłnlatk&ő a Kbt. 131. s (9) bekezdése ilapján csak akkoĺ mentesti.l a kozbeszerzési szeruőđés

megkötésének kötelezettsége alól valamint a nyeftes ajánlattevő a Kbĺ 131. s (5) bekezđésében
negbatátozott időtaftam alatt akkor mentesii{ szeĺződéskötési kotelezettsége atől- (szabadul az

ajáđan kótöttségétőI), ha az ď1ánJatok e\bińtáłsfuőI szőLő íĺásbeli összegezés megkiildését

követően beállotq ellenőĺzési kótén kíviił eső és ála|a előte nem |źthatő köĺĹiłmény mbtt a

szetződéstőI valő e|Á)]ásnak vagy felmondásnak lenne h.ty".

!g. IGPCSoLATTARTÁS
Az ajídaĺ nyilatkozatb2n kapcsolattartóként feltiintetett személlyel közöltek az ajánLattevőt
illetőlę közos ajáĺIattéte| esetén a Kbt. 35. s (3) bekezdése fupjá^ az aján|aĺ nyj]arkozatbaĺ
męielölt jogosult képviselő tájékoztatáłsa joghatźlyos közlésnek minőstiłnek. Az eljfuás bá*"ly
sizakaszäban a kapcsolatartónál megielö|t Íaxszámn ktildött báĺmilyen ilzeĺet, dokumentum a

siketes elkíildés visszĘazo|ásának piLaĺatábaĺ az aján|attevő' illetőleg közös ajánlattétel esetén a

męielĺilt iogosult képviselő tészércjoghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

Á kapcsolattartó személyében, illetőleg adatltbaĺ bekövetkező vaLtozást ińlsban kell az

AjánLark&őnek bejelenteni. Az ajáĺJatk&ő a hzfuő|ag a nyj]atkozat eĺedeđ pé|dányának
kézbenételét követően köteles a kapcsolattattó személyében, illetőleg adatzibaĺ bekövetkező
v altozäst figyelembe venĺrĹ

Az ĺjáĺ|atkétő tészéte az egész eLjátás Íolyamáĺ megktildésre keĺĹiłő dokumentumot
klzátőlag postai úton vagy személyesen kell eliuttatni' kivéve, ha az ajäĺlattéteh felhívás vagy a

közbeszetzési dokumentárcíő e|t&ően rendelkezik és ĺ Íax vagy e-mail ttýáĺ valő megktildést is

elfogadja. Az e|jfuás báffie\y szakaszábaĺ az aján|arkétő tészéte kĹild<itt báĺnilyen iizenet,

dokumentum csak ak&or tekinthető az ajánlatkéĺő tészércjoghatályosan kézbesítettnet ha postai

úton megktildött vugy személyesen ätzdott dokumentumok etedeti péIdáĺĺyát az ajáĺlatk&ő
kézhezkalPj".

Az e|jfuás bá'-"ly szakaszábaĺ az ajäĺlatk&ő tészéte az e|őítt módon megkíildött bármilyen
tizeneq dokumentum tatta|mőt az ajáłn|ark&ő csak ak;kor veszi figyelemb e, ha a dokumentum:

- az ajínlattęyfi kapcsolattatőjáĺĺak; vagy

\!\.-lr \
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cégegyzésre jogosultiának, illetőleg jogosultiainak;,agy

- közös ajáĺlattételesetén a jogosult képviselőnek képviselő|ének; vagy

- az előbbi háĺom bekezdésben említettek bátmelyike áItaL cégszeďleĺ meghata|mazott
személy a]áfuőłsá,vzl keĺĹilnek megktildéste az ajánlarkétő tészérc.

20. Az ajárůatk&ő ezíltoĺ adja meg a Kbĺ 73. s (5) bekezdés szeĺinti szen.ezetek nevét és

el&hetőségét

Áĺa-i Népegészségiigyi és Tisztioĺvosi Szolgálat (ÁNTsz)
SzékürĄ: 1 097 Budapest' Álbeft Ftőtilán u.2-6.
Levelezési cÚm:1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-7700
Fzx: ł36-7-476-7390
Honlap: wqzw.antsz.hu

Munt<avállďók véde|me tekintetében az 55/2014.6II.31.) NGM ľendeletérte|mében a
fog|a|koztatáspoliđlĺíéĺfelelősĺnini521ę1á|talvezetettĺninisztéđuĺn

Magyat Bányászati és Fölđtani Hivatal
SzéklrĄ: 1 145 Budapest Columbus u'.77 -23.
Tel.: +36-1-473-0503
Fax: ł36-7-332-8755
Honląp: www.mbfh.hu
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1 .sz.NYIIÁTKoZÁTMINTA

FELOLVASOI.AP

Álulfuott ......, mint 
^ 

..... . (Aján1attevő

megnevezése) .. (Aiínlattevő székJrĄe),
(A1ánlattevőt ĺyl7víĺtattő cégbítősőg neve), (.łĺjänllattevő

cégsegyzékszáma) nevében kotelezettségváilalásra iogosult ... (tisztség męielölése)
nyil'tko"o., hogy a Budapest Főváros VIII. kedilet Józsefoáĺosi onkoĺ:ná,ĺyzaą mint
Ajáĺůatkétő által,,Buďapest YIII. kedĺlet lőzsefvátosi Po|gármesteđ Hivatal hőszĘetelése
(pađlásftid ém) , táqyű kózbeszetzési eljáĺás tekintetébe n az a|ábbi ajánlatot tessztik:

Az aiáľnlat számszer(lsíthető adatai:

(Cégszeń z|źltäs a kótelezetts égvőllalásn

logosult/jogosultat vagy ůáfuás a

meghatÄmaz ott / meghata|mazottak ńsz&őI)

1 K<izös ajĺánlattétel esetéĺ atáb1źgatot valamennyi kozös aiáĺlattevónek ki kell tölteđe,atab|Ázat szabadon bóvíthetó.
z Azt a pénzforgalmi jdzőszámot kď feltĺintetni fre|yet 22 ajánLattevő az eljásással kapcsolatosan használni kíván. Ámennyiben a

megkötendó szeľződésben ettől eltérő bankszámhtkśván az aiźa|attevő feltiintetĺi' Ęy ezt kéĺitik kíilön is feltűĺtetni
3 l,ehetőség szerint soronként egyetleo elérhetőségi adztot aď1aĺak meg! Áz ĄfuiJattevő felelóssége olyan kapcsolattaĺtási adatokat

megadĺi' amelyen Íogadĺt aldja n ajáalatkérő őnĺal megkíildött informáąőkzt.

Keltezés (h"ly'és év, bőĺap, nap)



2. SZ. I{YIIÁ,TT<oZÁTMINTÁ

Aián|atiný|atkozat

,,BudapestYIII. keĺÍiletlőzsefvátosi Polgármested Hivatal hőszigetelése (paďásfiidé-)''

Álulírott ......, mint L.... (Ájánlattevő
megnevezése) (Ajänlattevő székhelye),
(Ajádattevőt ĺyilváĺtattő cégbfuősĘ neve), (Ájánlattevő
cégtregyzékszäma) nevében kötelezettségvátla|ásta jogosult ... (tisztség megjelölése) a

Budapest Főváĺos VIII. kedilet Jőzsefvfuosi onkotmányzag mint Ajáĺtatk&ő altal. ,,Budapest
YIII. kerĺilet Józsefĺ'átosi Polgátmesteľi Hivatal hőszĘetelése (paďásÍiidém)'' tfugyt|

kozb eszetzési e|jfuäs tekintetében

az ^lá'bbi 
nvilatkozatot tesszük:

7. Á Kbt. 66. s (1) és (2) bekezdése alapján nyilatkozunk, hog5r megviz'g"lt"k és fenntatás vagy
kor]átozás nélkiil elfogadjuk a fent hivatkozott kozbeszetzési etjfuőĺs közbeszetzésí
dokumentá cLőiáúak feltételeit.

ElfogadjĄ hogy amennyiben olyan kitételt tetttink ajánlatunkban, ami ellentétben vun az

ajőĺlattétehdokumentációva|vagy azokbáný feltételével' akkor az ajánlatllnk éľvénytelen.

Eltekintiink saját szeĺződéses feltételeink ąlkelmazáLsáLtő\ és elfogadjuk az ajánlattéte|i

dokumentációban Iév ő szetződést a szetződéskö tés a|apjánil

Nyilatkozunt hogy a kért ellenszo|gáitatástaz 7. száĺmrű nyilatkozatĺrrinta tata|mazza.

Az ajíĺIat benýjtásäval kijetentitit hogy amennyiben nyefres ajádzttevőĺek nyilvánítanak
benniinket, akkot a szetződést megkótjfü és a szetződést tď|esíĘiik ^z ajáĺLattéteh
dokumentációban, az ajádannkban lefektetettek szerint.

Tldatábaĺ vagJrunk Lf,nul4- hogy kóz<is ajáĺtat esetén a közös ajánlatot tevők személye nem
vahtozhat sem a közbeszetzési e|jańs, sem az annak dapjíĺ megkötött szerződés teljesítése

soĺán. Annak is tudatában vagyunt hogy a közos zjáĺIattevők egyetemlegesen felelősek mind a

kozbeszetzésíeLjfuás,miĺdaz annak etedményeként megk<itótt szetződés teljesítése során.

Tudonásul vesszíit hogy amennyiben mint nyeftes ajánlattevők szerződést kötiinŁ kótelesek
vagyunk azokat a szakétőket a szetződés Ąesítése soĺán ĺendelkezésre bocsátani' akiket ielen
ajánlatunkban megneveztĹinŁ telcintettel ana, hogy ez z kotelezettségíink szeĺződésk<itési
feltételnek minőstil.

Á Kbt. ó6. s (6) bekezđés a) poĺga dapjáĺ nyilatkozuĄ bogy a szetződés teljesítéséhez a
következő aLvállalkozőkat vesszfü Ęénybe:

Nyilatkozom, hogy a Kbt 138. s (t) és (5) bekezdésével kapcsolatban tudomásom vaĺ atő|,
hogy az ahválla]kozői teljesítés összesített ańnya nem haladhaga meg az ajáĺlattevő sajít

3.

4.

5.

7.

iť..
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tďiesítésének ańnyőt és hogy a teljesítésbeĺ tészt vevő alvállalkoző ĺem vehet Ęéĺybe saját

teljesítésén ek S}o/o-áłtmeghaladó méĺtékben további közreműködőt.

9. ,\ Kbt. 66. s (6) bekezdés b) pontja alapjőn nyilatkozunk, hogy a 9. pontban megjelölt tészek
tekintetében ĺz ĺgéĺybe venĺri kivánt és az Ąánlat benyijtásakoĺ ismeĺt alváůl'a|kozők a

következők:

10. Nyilatkozunk a Kbĺ 65. s CÔ bekezdése a|apján, hogy az e|őíĺÍ' aĺl<a|miassägi

követelményeknek a kiivetkező szeľvezet(ek) vagL személyek kapacitásáta
támaszkodva felelek meg:

IQpacitást ĺenđelkezéste
bocsátó szefrĺezet / személy

megnevezése, székhelye
(takóhelye)

Azon alkalmassági feltétel megieliilése, amel5rnek

Ęazo|ás áb afr az aiőĺ|attev ő ezen s z eÍ\re zet etőfotÍásafu a
tĺĺmaszkodit a felhívás vonatkozó pontiának

megieliilésével

11. Nyilatkozunt hogy az ajádaĺnlúoz az ajánJatbeĺýjtásátt követő 30 napĘ kötve vagyunk.

12. Ezűton nyilatkozunt hogy átJźtrhatő szewezetnek minőstiliink a 2077. évi CxCu. töľvény 3. $

(1) bekezđés 1. pontja alapjáĺ. Nyilatkozunk továbbő, hogy nyeftességĹink esetén köteles vag5rok

bejelenteni' amennyiben máĺ nem minősiilök átláthatő szefvefetneka szetződéshatalya a|att.

13. Nyilatkozom' hogy a szeződéskótés időponĘfua _ építési-szerelési felelősségbiztosítást fogok
kötni vagy a meglévő felelősségbŁtosítását kiĘeszteni amelynek értéke e|éi az 5 MFt/év és 2
M Ft/kÁrcsemény értéket, továhbá nyertességem esetén koteles vagyok a felelősségbŁtosítást a
teljesítési lnatźlĺrdő Lejátát" illetve a tényleges tďjesítést követő 15 napĘ fenntartani. a megkötótt
vagy kiteĺiesztett felelősségbŁtosítás másolati péIdányőt a Megrendelőnek szenődés batźtyba
lęésének napjfua átzdom.

74.Bzűtoĺ nyilatkozom, hogy a felhívásban meghatátozott teliesítési és jőtáIátsi bŁtosítékot a
felhívásban és a szenőđésben meghatátozottidőpontban tendelkezéste bocsátom.

75. Bziltoĺ nyilatkozom, hogy a felhívásban meghatÁtozott alkalmassági követelĺnényeknek
megfelelek és a Kbt. ó9. s (4) bekezdésének alka|mazása esetén, az ajáłnlarkérő Íe|hivásata az

ąlkalmassági követelmények Ęazoláĺsta a dokumentáclő szeinti nyilatkozatokat és Ęazohsokat
benýjtom.

Keltezés @"ly'ég' év, hónap, nap)

(Cégszeń a|áitás a kötelezett ségvál)ahsta
jogosult/|ogosultat vagy aláitás a

megha t |m azottf meghatalma zottak ńsz&ő|)



megjegyzés: Közös aján1attételeseténvalamennyi aján|attevő köteles eztanyiJatkoz^totmegÍenni.
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3 / A. sZ. I\MLATKOZÁTMINTÁ.

Nýlatkozat a l(bt. 62. s (1) a.i), l.p) és 62. $ (2) pontia szeľinti kizátó okokĺóla
Álulírott ....., mint ^.... ('ťĺjänlattevő
m"g'.'evezése) .. (Aiáĺilattevő székhĄe),
(AiáĺLattevőt ryĺlväĺtanő cégbtősäg neve), (Ajźĺnlzttevő
cégegyzékszáma) nevében kőte\ezettségváildátsta iogosult ... (tisztség megielĺilése) a
Budapest Főváros VIII. keĺíilet JőzseÍvätosi tnkoĺrrľányza\ mint Ajánlatk&ő által,'Buđapest
VIII. keľtilet Józsefuárosi Polgármesteđ Hivatal hőszigetelése (pađtĺísfiidé''')'' tfugytl
kozbeszetzésí e|1fuás tekintetében a kovetkező ĺyilarkozĺtot teszefri

Nem állnak fenn veliink szemben akozbeszetzésektőI szőIő 2075. évi C)ĹilI. törvény 62. s (1)-(2)

bekezđésébenmeghatatozottkövetkezőklzfu őokok:

62.S
(1) Az eljfuäsbĺĺ nem lehet ajänlattel,ő, tészvételĺe jelentkező, alválla|koző, és nem vehet ĺészt
alkalĺnasság Ęazolásában olyan gazdaság1' szeteplő, aki
a) az ďábbi bűncselekmények valamelyikét elkóvette, és a bűncselekmény elkövetése az e|ĺĺĺlÍlt öt
évben logeĺős bíńság, ítéletben megáůlapítást nyeĺt atnił a btintetett e|őéIethez ffizőđő hátáĺyok
alól nem mentestiłü
aa) a Biintető Töľvénykönyvről szőIő 7978. évi rV. tóĺwény (a továbbiakbaĺ: 7978. évi IV. törény),
illetve a Btintető Töľvénykönywől sző|ő 2072. évi C. töĺwény (a továbbiakban: Btk) szerinti
bitĺszewezetben ńszvétď ideértve a bűncselekmény bűnszeĺrezetben toĺténő elkcivetését is;

"Đ az 1978. évi IV. töĺvény szeĺ.inti vesztegetés, befoýssal tieérkedés, befoly.ás vásárlása,
vesztęetés ĺemzetkózt kapcsolatokb an, beÍolyás vásäflása ĺemzetkozí
kapcsolatokban, hlitlen kezelés, baĺyag kezelés, illetve a Btk. )O(VII. fejezetében meghatátozott
komrpciós bűncselekményet valamint a Btk. szeľinđ
hritlen kezelés vagy baĺyag kezelés;
ac) az 1978. évlIV. törvény szednti költségvetési csalás, euĺópai közösségek pénzĘý érdekeinek
meggértése, illetve a Btk. szednti költségvetési csďás;
ad) az 1978. évlIV. törvény, illetve a Btk. szetinti tenoĺ cselekmény, valamint ehhez kapcsolódó
felbujtás, bűnsegély vagy kísédeq
ae) az 7978. d'IV. töľvény, illetve a Btk. szednti pénzmosás, valamiÍrt a Btk. szeĺinti tenodzmus
frnaĺszíĺozása;
af az 7978. éYIIV. tórvény, illetve a Btk. szeĺinti embeĺkereskedelem, valamiflt a Btk. szednti
kényszeĺĺnunka;

A ^,7978. 
évlIV. töĺvény, illetre a Btk. szeĺinti veĺsenyt kor]átoző megállapodáts kózbeszerzési és

konces szió s e\iítísb aĺ;
Ą a gazđaság1 szetep|ő személyes joga szeiną 

^z 
a)-g) pontokban felsorcItakhoz hasonló

brincselekmény;
b)"gy évnél ĺégebben kejät adő -' vámfrzetésí v^gy tfusadalombiztosítási jániékfrzetési
k<itelezettségének nem tett elege! kivéve, ha taľĺozősát és az esetleges kąmatot és

bftságot az aiáĺ|at vagy tészvételi jelentkezés benýjtásának ídőpoĺgĘ megfrzette vagy ezek
megfi zetésé rc ba]zsztast kapott;

") vége|számo|as alatt áIl vonatkozásábaĺ csőde|jfuás elĺendeléséľő| sző|ő bfuősőg1 végzést
kozzétettet az e|Iene indított felszámolási eLjfuást jogetősen elĺendeltét vagy ha a gazdaság1

szeĺeplő személyes joga szednđ hasonló eLiátás van folyamatban, vagy ĺlľĺ' személyes joga szennt
hasonló helyzetben van;
d)tevékenységet felÍtĘesztette vag5r akinek tevékenységét felfiĘesztették;

1.?
U, ł, .łw

a Az aián|attevő, közös aiánlattétel esetén a közös aiánlattevôik kĺilôn-kĺilön teszik meg a nyílatkozatot!



e) gazdaság1' illetve szakmal tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az eIműlt
háĺom éven beliil jogeĺős btősáĺg1 ítéletben męáilapítátst nyeÍq
f)tevékenységét a jogi személlyel szemben elką|mazbatő btintetőjogi intézkedésekrő| szőIő 2007. évĺ-

CIV. tórvény 5.s (2) bekezđés b) pont|a alapjäĺvagy az adott közbeszerzésie\jáńsbaĺ ĺeleváns
módon c) vagy g) pontja a|apjíĺ abfuőságjogetős ítéletében kot)átozta, az e|a7tas ideje alatt"vĺgy ha
az aján1attevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon iogeĺősen korlátozta;
g) közbeszetzési eljárásokban vaIő tészvételtől a 165.s (2) bekezdés f) pontia a|apjáĺ iogerősen
eltiltásta kedilq a Közbeszerzési Döntőbizottság Yagy - a Kózbeszerzésí Döntőbizottság
Ilatarczatanak feliiłvŁsgálata esetén - abítőságáta|iogeńsen megállapítottidőtattzmvégéĺg,
h)kotábbi kózbeszerzési vagy koncessziós beszeĺzési e\játásbaĺ hamis adztot szo|gĄtatott vagy
hamis nyilatkozatot tett' ezéfi' az e|játősbőI kuzáÍtźk, és a bzáttáts tekintetében jogorvoslatra nem
keĺiilt sot' az édntett közbeszerzési eLjfuás|ezátru|ásátőIszämltott három éĘ;
7) az adott etjatásbaĺ előírt ađatszo|gp|tatásí kötelezettség tďjesítése sotán a valóságnak nem
megfelelő adatot szolglltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tzrtz|ruző
nyilatkozatot tesz, v^gy L kőzbeszetzési eliáĺásban előzetes Ęazo|áskéĺt benýitott nyjlztkozata
ellenére nem tud eleget tenni az ąlkąlma55{g6t" abzfuő okokat vugy 

^ 
82. s (5) bekezdése szednti

kit&iumokat édntő Ęazo|asi kötelezettségének (a továbbiakban egyĹitĺ hamis ĺyi|ztkozat),
amennýben
ia) a hamis adat vagy ĺyjJatkozat étdemben befolyásolja az ajáĺlatk&őnek a kĺzańlsÍa' Lz ąlkąlma55{g
fenna|7ásán, az aján|at műszaki leításnak való megfelelőség&e vagy az aján|atok értékeléséte
vonat}ozó döntését, és
ib) a gazdaság1szeteplő szándékosan szolgáltatott haĺnis adatotvagy tett hamis mJilatkozato\vagy az
adotthýzetben áItalálbaĺ e|váłrhatő gondosság mellett egyértelĺnűen fel kellett volna ismernie, hogy
az áltzla szo7glltatott adat a vďóságnĄ illetve ĺyilatkozata a ĺendelkezés&e áů1ő Ęazo|Ások
tata]máĺak nem felel meg;
j) esetében ĺz ajänlatk&ő bizoĺýaľu tudja, hogy az adott ehjfuäsban megkísérelte jogtalanul
befolyásolĺri az ajőnlatkétő döntéshozatati fo\yałrntÁą vagy o|yan bŁilmas infoĺĺrációt kísérelt
megszeľezni" amĄ jog;z|an előnyt biztositana számán a kozbeszetzési e|játásban, vagy koĺábbi
kozbeszetzési vag5r koncessziós beszetzési e\fuásbő| ebbőI az okból klzáttát és a klzfuás
tekintetében iogorvoslatra nem kedilt sot 

^z 
&intett kozbeszetzésí eLjáńs IezáĺůásátőI számitott

háĺom évĘ
) hamadik otszágbeli áilzmpo|gfu Magyatotszágon engedéIybez kötött fog|a|koztatása esetén a

hatőságáťItala e|leĺőnéstőIsző|ő 7996. éviDo(V. törvény 7/A. s-
a alapjáłĺ két évnél nem tégebben jogeĺőĺe emelkedett koĄazgatási vagy annak feltilvizsgálata esetén
bírósági hatÁtozatban megáJlapított és a közponđ költségvetésbe történő befizetéste kótelezéssel
vugy 

^z 
idegenĺendészeti hatóság áftaI 2 \attnaĺlik oszágbeh í|Jampolgfuok beutzzásfuő| és

tztőzkodásfuő| szőIő törvény szednti közĺendvédelĺni bftsággď sújtott jogszabálysértést követett el;

m) esetébeĺ a 25. $ szeĺinti <isszeféthetetlenségből illetve a kozbeszetzési eLifuás előkészítésében
valő előzetes bevonásból eredő veÍsenytoÍzulást a gazdasáęj szeteplő lĺĺzfuásáĺ kívĹil nem lehet más
módon orvosolni;
n) a Tpvr 11. $ a, vagy az EUMSZ 101. cillke szeĺinti háĺom évnél nem Ęebben meghozott -
jogerős és végrehajtható vetsenyfeltigyeleti batátozatbaivłgy a vetsenyfeliigyeleĺhatÁtozatbírősáĺg'
felrlľl\vŁsgátaa esetén a Vtőság jogeĺős és végehajthatő hatfuozatában megállapított és bíľsággal
slíjtott jogszabálysértést követett eł v^gy ha az ajäĺ|attevő ilyen jogszabályséľtését más
vetsenyhatósĘ vagy bfuőság - hátom évnél nem ĺégebben - jogeľősen megállapította és egyőttzl-
bírságot szabott ki;
o) esetében az ajőnlatk&őbizoĺyltanl tudja, hog5r az ađottkozbeszetzésí ehjfuásbaĺ az ajänlattevő a
Tpvt. 11. $ - a, vagy azBUMSZ 101. cikkébe titköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gaa'daság
szereplő az Ąán|at, tatgydásos eLjfuäsbaĺ és veĺsenypáĺbeszédben végleges ajäĺlat beĺyíjtását
megeLőzően a C,azdaság1 Vetsenyhivatal szĄmáta a Tpvĺ 11. $ -ába vŻgy| Lz EUMSZ 101. cikkébe
iťltkóző magatattást feLtĄa és a Tpw. 78/A. $ (2) bekezdésében foglalq a biĺsáę me||őzéséte

vonatkoző feltételek Íennál|ásät a Gazdaság Veĺsenyhivaa| a Tpvt 78/C. $ (2) bekezdése szednti
végzésében megil)apitottz;

\t,, \
,\*\
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p) a 135. s O - (9) bekezdése szerinti előleget nem a szeruődésĺek megfelelőeĺhzszĺalta ÍeI, és ezt
háĺom évnél nem ĺégebben meghozott iogerős bírősátg, kozĘazgatási (vagy annak feliivŁsgilata
esetén bírósági batátozat) meýllapította

(2) A gazdaság;l szetepLő aLlkot sem lehet ajáĺnlattevő, tészvéte|rc ie|eĺtkező, alví|]alkoző, és nem
vehettészta1kalmasság.lgazo|áłsábaĺ,amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbŁottságpnak taga, cégvezetője vĺgy gazdaság1 tatsasíg
esetén annak egyeđtili tłšJa,vagy személyes joga szerinti hasonló agyvezető vagy felügyelő szervének
tzga, ilLetĺĺe személyes joga szeiĺt az e|őbbieknek megfelelő d<intéshozatalj jogkörel ĺendelkező
személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés z) ponýátbaĺ meghatátozott bűncselekmény
miatt az elmúlt öt évben iogeĺős ítéletet boztak és a biintetett előélethez Í6ződőhätáłnyok alól nem
mentestiłt, vagy
b) az (1) bekezdés a) ponýában meghatáĺozott bűncselekmény mjatt a iogetős ítéletet az elĺnúlt ĺit
évben - vw ha ez ńvtdebb az adott bűncselekmény kąpcsán az e|itéIt biintetett etőé|ethez ffizőđő
Lrátáĺĺyok ďóli mentesiiléséhez szfüséges időn bettil - olyan személlyel szemben boztát akj a
bűncselekmény elkövetésekot a gazdaság szeteplő vezető đsztségviselőie vagy

fďĘyelőbŁottsáýnak tągja, cégyezetője vagy gazdasíg tfuseság esetén annak egyedtiłi taga, vagy

személyes joga szerinti hasonló Ęyvezető vagy feliigyelő szeséĺek tagla, illetve az előbbieknek
megfelelő dontéshozatali jogkötel ĺendelkező személy volt.

Keltezés (r"ly.és év, hőnap, nap)

(Cégszeíl aláfuás a k<itelezetts égvállahsta

|ogosult/iogosultat vagy ůaítás a
meghatdmazott/meghata|nazottakńszéń|)

{--.:-':
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3 / B. SZ. I$YILA'TKOZATMINTA

NYILATKOZAT

IilzÁRó oKoK FENN NEM Ár-rłsł TEKINTEľÉľBN
(Kbt. 62. $ (1) bekezdés ka)-kb) alpontja tekintetében)

Álulíľott ..'..', mint a .... (Ajádattel,ő
megnevezése) .. (.ťĺjáĺnlattevő székhelyQ,
(.ťĺjádattevőt nyilvántartó cégbíĺőság neve), ('ťĺjáĺnlattevő
cégtregyzékszáma) nevében kötelezettségvá1|^|Asta jogosult ... (đsztség męjelölése) a
Buđapest Fővfuos VIII. keĺĹiłet Jőzsefvátosi onkoĺĺnányzaq mint 'ťĺjäĺnatk&ő áItaI ,,Budapest
vlu. kerĺilet Józsefuáĺosi Polgármesteđ ľí.ivatal hőszigetelése (padlásfiidém)'' táLtgytl

kozbeszetzésí eljőtás tekintetében a Kbĺ 62. s (1) bekezdés ka)-kb) a\poĺýa "ląpiäĺ az a|ź.ů,bi

ĺyj]atkozatot teszem:

ka)

Nem az E'uróoai Unió. az Eluľóoat GazdasősLTéĺsép vaw
a Gzzdzsápi E'pvtittmfüódési és Feilesztési Szeĺĺezet
tasáll^ffiában. a Keĺeskedelni \jLászcryezet
kozbeszerzési meeállapodásban ĺészes ő]larp.baĺ vagý az
EUMSZ 198. cikkében említett tenserentúli otszások és

teńiletek bámelvikében vagv ÍIem olvan il1amban
ĺendelkezik szervezettink adóilletőséssel. amellvel
Mawaľotszáprnk kettős adőzás elkertiléséĺől szőIő
eoýezmeÍlve v2n. vaov amellvel az F'llľ.(lľ:,ei llniónak

kb)
Ajíĺlattevő olyan tÁsaságnak miĺnősiil melyet
szabáiy ozott tőzsdén nem 

i 
egyeznď

.ťĺjádattev ő olyan táľsas ágnak
m in ősii| melyet szabůyozott

tőzsdén iesyeznek6
A pénzmosás és a terĺoĺizmus frnaĺszfuozásamegeIőzés&őlés megakadályozásańIszőIő
2007. évlOoo(VI. törvény (a továbbiakbaĺ: péĺzmosásĺól szőIő torcény) 3.s r) pont tĄ-

'Đ 
o"gy'")-'o alpoĺýa szednt definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és

áilaĺdő lakóhelvének bemutatása tekintetében nvilatkozom:'
valamennvi ténvleges tulaidonos neve:
valamennvi ténvleses trrlaidonos áliaĺdő lakóhelve:

Keltezés (h"ly'és év, hónap, nap)

(Cégszeľű a|áitás a kötelezetts égvőůIdásta

I 
ogosult/j ogosultat vagy aláíĺás a

meghata I m azott f meghatalm azottrk ńsz&őI)

5 
Kér3uk a megfele|Ő részt aláhúzĺli!

6 Két'uk a megfelelő részt ďá,húzni!
7 Amennýben az ajánlattevót nem jegyzík' szabá|yoz.ott tőzsdéni,.\

ij ''r

Ę+



3 / C. SZ.I\MLATKOZATMINTA

NYILATKoZÄT

IflzÁRó oKoK FENN NEM ÁLLÁsATEKINTETÉnpN
(Kbt. 62. $ (1) bekezdés kc) alpontia tekintetébeĄ

Álulírott ......, mint Ż.... (.ťĺjáriattevő

megnevezése) (Iĺjánlattevő székhĄe),
(Aiánlą6g\r61 nyt|váĺtattő cégbíróság neve), ('ťĺjőĺnLattevő

cégegyzékszárna) nevében kótelezettségvälla|átsra jogosult ..... ..... (tisztség męjelölése) a

Bu.ĺapest Fővátos VIII. kedilet Jőzsefvátosi onkorrnányza\ mint Ájánlatkérő áItal-,,Budapest
vln. keĺĺilet Józsefuárosi Polgátmesteđ Hivatal hőszĘetelése @adtásÍłidém,)'' tfugyŕt

kozbeszetzésí e\jfuás tekintetében a Kbt. 62. s kc) alpontia a|apián az alúlbbi nyilatkozatot
teszem:
a)

Álulírott miĺt afaz kötelezettségvÁllą|asta
jogosult képviselőie a Budapest Fővfuos VIII. kerĹiletJőzsefvfuosi onkomráIyza\ mnt Ajáĺdatk&ő

^ItAl 
,,Buđapest VIIL keriilet Józsefľátosi Polgármesteđ Hivatal hőszigetelése

(pađ|ĺĺsftiđé-)'' tźngybaĺ inđított közbeszetzésí e|jatásbaĺ ezílton nyilatkozom, hogy
aiänlattevőben közvetetten vagy közvetleniil több, mint Zío/o-os tulajdoni ĺésszel vagy szavazati

ioggď tenđelkező iogi személy vagy személyes joga szednt jogképes szeffiezetnincs.

VAGY

b)

Álulfuott ĺmiĺt afaz kötelezettségválla"lásĺa
jogosult képviselő|e a Budapest Fővátos VIII. kerĹiletJőzsefvfuosi onkotm'ífryz^\ mint Ájántatkérő
áItal ,,Budapest YIII. keńilet Józsefľáľosi Po|gármesteĺi Hivatal hőszĘetelése
(pad|ásfiidém)'' tatgybaĺ indított kózbeszetzési eljfuásbaĺ ezílton nyilatkozom" hogy
ajánlattevőben közvetetten vagy komedentił több, mint 25o/o-os tulajdoni tésszel vlgy szavazai
joggal ĺendelkező iog1 szeméIy vag5l személyes ioga szednt |ogképes szefrezet van, mely(ek) az

ďábbi(Ą:
Szeĺyezet neve: Szercezet széHrelve:

Továhbá" nyilatkozom, a Íeĺt megjekilt szefiIezet(eĐ tekintetében a Kbt. 62. s (1) be}ezdés kb)

alpoĺt1a szeĺinti hzfuő feltételek nem állnak fenĺ
< Keltezés (r"ly.és év, hónap, naĐ

(Cégszetű a]áírás a kĺitelezetts égváůJa|ásra
jogosult/jogosultat vagy aláfuás a

meghatalĺna zott/ meghatq|fi azottz"k ńsz&ő|)

,,f
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3 / D. S Z. 
^WIL-4TKO 

ZATMINTA

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

(ajáalattevĄ kőzös aftínlattevők n ;n flęgyilęę)

Álulíľott ....., mint a .... . (AjáĺJattevő
megnevezése) (Ajánlattevő székhelyQ,
(ÍĺjáĺIattevőt nyilvántartó cégbítóság neve), (Ajánlaĺtevő
cégegyzékszá^") nevében kötelezettségválJalásra jogosult (tisztség męielölése) a

Budapest Fővfuos VIII. kertilet JőzseÍvarcsi onkormányza\ mint Ajánlatk&ő áůtzl,,Budapest
YIIII. kerület Józsefuátosi Po|gármesteđ Hivatal hőszigetelése (padlásföđém)'' táLtgyt|

kijzbeszetzésí eljfuäs tekintetében ezúton nyilatkozom, hogy a szetzőđés teljesítéséhez ÍLem vesziink
gé"yb" a Kbt. ó2. $-ban meghatarczottbzfuő okok hatálya a\á tatoző alvál]a|koző\ va'|amint az

á1t21unk az a|ka|massági követelĺnény Ęazo|ásábaĺ tészt vevő gazdasági szereplők nem tattoznak a

I(bt. 62. $-ban meghatátozott bzfuő okok batźly a aJá.

< Keltezés (h"ly.ég' év, hónap, nap)

(Cégszeń z|áitás a kötelezetts égvállal'ásta

iogosult/jogosultat vagy alÁfuás a

meghatalĺna zott / meghata|mazottak ĺészéľő)

Megiegyzés:

Közĺis ajádattételesetén ezen nyilatkozatotvalanlennyi közös ď1áĺLattevőnek kiiłön-ktilĺin meg kell
tennie.

Ęg



4.SZ. I{YILA'TKoZÁTMINTÁ

Nyil'atkozat a l(bt. 66. S (4) bek. szerint

(ajánLattevő'kóz<isajäntattevőkmindegyike)

Álulíľott mjĺt a/az kötelezettségvá))a|asn
jogosult képviselőie a ,,Budapest YIII. keĺĺilet Józsefuáĺosi Polgármested Hivatal
hőszĘetelése (padlásfiidém)" tźĺrgybaĺ indított kozbeszetzési eLjáłrásban nyilatkozom, hogy a lris-

és középvállalkozásoktő|, feilődésfü tamogatásátőI szőIő 2OO4. éY:. )ooilV. t<irwénf szeńnt az

áltdam képviselt zjádattevő

o Miktoví|]a|kozásĺak
o Kisvállalkozásnak
o KözéPvállalkozásĺak
minőstil

vagy

o nem taftozika2OO4. évi )oo(V. toĺwény* IlatáIy a|á.

( Keltezés (h"ly.ég' év, hónap, nap)

(Cégszeń a|Áfuás a kötelezetts égvál)alásĺ'
jogosult/iogosultat vagy a\áftäs a

meghata|mazott/meghatztmazottakńsz&ő|)

Megieg"vzés: Köz<is ajádattételesetén a Kbĺ 60. s (5) bek' szednđ ĺĺJtlatkozatot valamenný közös
aján|attet,őnek kiilön-ktilön meg kell tennie.

8 2oo4. éviXXXN. w. 3. 5
(1) rrv-nak minősü| az a vá||a]kozás, ame|ynek

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

|egfe|jebb 43 mi||ió euronak megfe|e|ő forintosszeg.
(2) n rrv kategórián be|ü| kisvá||a|kozásnak minősÜ| az a vá||a|kozás, ame|ynek

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

(3) ĺ rrv kategórián belÜl mikrová|laĺkozásnak minősÜl az a válla|kozás, ame|ynek
a) összes fog|alkoztatotti létszáma 10 főné| kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mér|egfőösszege |egfe|jebb 2 mi||ió eurónak megfe|e|ő forintosszeg.

(4) ľĺem mĺnősÜ| KKV-nak az a vá||a|kozás, ame|yben az á||am vagY az önkormányzat közvet|en vagy
kozvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga a|apján - kii|ön-külön vagy együttesen
meghaladja a Z5o/o-ot.

* A fe|soro|t |ehetőségek közül a megfe|e|ő a|áhúzandő, vagy más módon, egyérte|műen je|o|endő! 
.ł,
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5.SZ. I{nLA'TKoZÁTMINTÁ

Nyilatkozat felelős foĺdítĺístól.

Álulíľott nint a/az kóte|ezettségváIa|zsn
jogosult képviselője a Buđapest Fővátos VIII. keľiiletJőzseÍvfuosi onkotmányzat, mint 'Ljänlatk&ő
źntzl ,,Buđapest VIII. kerĺilet Józsefuáĺosi Polgáĺmesteĺi Hivatal hőszigetelése
@adlásÍřidém)'' tfugybaĺ inđított kozbeszetzési eljáásban nyilatkozom, hogy az ajánlatbaĺ
becsatolt idegen nyelvű iĺatok felelős fotdítasäĺak taralma a Íotdítáĺs alapjánl szo|gflő dokumentum
tafia|mávaL teles mértékben megegyezik.

(( Keltezés (hĄség év, hónap, nap).

(Cégszeďt a|áíńs a kótelezetts égvőůla|ásta
jogosult/jogosultak, vagy alafuás a

meghatÄmazott/megbata|mazottakńsz&ő|)

' Abban az esetben tö|tendő ki, ha aján|atevő idegen nye|vli dokumentumot csatol az aján|atban, és annak
\. ! fordítłísát nem hite|es fordítássa| nyújtotta be.
\:,. \

,\ .\Ł
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6.5Z. I{YILA,TKoZÁTMINTA

Nyil,atkozat üzleti đtokĺóI

Álulírott
megnevezése) (Ájánlattevő székhelyQ,
(Ajáĺ1attevőt ĺyivíĺtanő cégbfuőság neve), ('ťĺjáłnJattevő
cégegyzékszáma) nevében k<itelezettségvál|ďásta iogosult ..... ..... (tisztség męielölése) a
Budapest Fővfuos VIII. keĺiilet Jőzsefvfuosi onkotmányzat, mint Ajádatk&ő ahta| ,,Buďapest
YIIII. keľĺilet Józsefuátosi Polgármesteri Hivatal hőszigetelése (pađlĺĺsfiiđé-),' táLtgyól
közbeszetzésieljfu ásábanbenyúitottajánhtvnk

a)iazteĺ titkot nem tafta|tnaz

b) aKbt.44. s (1) bek. ąlaPián az aján|aunkkövetkező adataíminősĺilnek iŁleti titoknat amelyet
elkiilĺiniiłten csatolunk az a]álbbi oldalakon:

Ä Kbt. 44. s (1) bekezdése szednđ indokolásq amĄ ĺészletesen alátÁmaszýa, hogy a b) pontban
meghatÁtozott infoĺnáaő vagy adat nyt|váĺosságta hozatalą miétt és milyen módon okozĺa
ańnyta|an s éľelmet csatolom.

Keltezés (h"ly.és év, hónap, nap)

(C égszeíl a|áfuás a kötelezett ségv áLldasta
jogosult/jogosultąt vagy aLáfuás ameghatalmazott/ meghata|mazottaktészéĺő|)

A negfelłlő nísąaLźllĺłryndłí !

\l-ł {z





7.SZ. I\mIÁTKo ZÁTMINTA

Nyil'atkoza t a kiegészítő táiékoztatásokĺól

Álulított ...'.., mint a.... (Ajádattevő
megnevezése) .........................' : :... (Aiánlattevő székhĄe),
(Iĺjánlattevőt ĺyťlvíĺtatő cégbtőság neve), (Ajäĺ|attevő
cégegyzékszáĺna) nevében kóte|ezettségválla|ásra jogosult ..... ..... (tisztség mę|elölése) a

Budapest Fővfuos VIII. kedilet Jőzsefvítosi onkotmänyzaą mnt .łĺjánlark&ő á|tal ,,Buďapest
ýIII. keľÍilet Józsefuátosi Polgármesteđ Hivatal hőszĘetelése (paďásÍödé-),, tźĺtgyćt

kozb eszetzési ehjfuäsában kiielentem, hogy

a) ĺemkértünk és nem kaptunk klęészitő tÁjékoztatast

b) az ajíĺ|atkéĺő kiegeszítő tátjékoztatáLs^tmegkaptuk és az ajänLzt osszeá]]itÁsakor figyelembe vettiik.

Keltezés (h"1y'é8' év, hónap, nap)

(Cégszerí aláfuás a kötelezetts égv áila|ásta

iogosult/jogosultat vagy aláíńs ameghatz|mazottf meghataLmazottakńsz&őI)

A negfelłl,ő nĺsąalábĺł7aĺdó !
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Aiánlatkéľő lftt. 69. $ szednti felhívása esetén az ette felhívott aiäĺIattevőkáita|
benyúitandó ĺyi|atkozatokiegyzéke az alkalmassági követelméĺyekĘazolĺĺsa kapcsán

P.ĺ. alkłlnassági kiiuetelnéry igarylłźi nőd:

Á 32l / 20'l5. (X.30.) Kotm. rcndłlet 19.s ( ) beke7d'esének a) ponq.a alapjátl csatolni kell
aą előąő lłýlebb j tł4źtt ii{łti éa _ általános foryalni adłí nélkiil sýní:ĺott _ ĺel1bs

hŮeuételéĺől s4íló eĺedłti, cegsryúm al.áht ryilatkoąatot, attól figően, hog o<. Ęánlatteuő
mikor jiitt hht, illłtae mikor ke7dn ,ł,eg /, teuékeryséýt, eą.ek aą adatok

rcndelkegésre állnak-

M.ĺ. alkalnassági kiiaetelnéry Ęaąolási nód:

A 321 / 2015. (X.30.) Koĺru. rcndelłt 2l. s (2) bekeądésének a.) pon7.a aląjlźn aą

ajánlattételi ÍelhíÜás neýiildłsének ilapjától uissąafeté sýnított 5 éa sonźn bef/eryĺt

(teliuí.tett, rzűsąaki átnd.ás-átuítellel le4źruh) ,ćpítési ben,lhá4źsra és/ aag ,Qítési kiaiteüł<,lsi

teuékerysége aoutko4í munhźinak ismeĺtetését, a4 allźbbi taftalorzľzal:
. a sąet7ődźs tátgót
. a7 eluégąett nunkák felsomlłźsát;
. a4 ellłnsryolgźltanźs netfií iiss ąeýt,
. a telesítés idłjét (éa/ bó/ ĺĄ (KEZDES r,s nrrr,1rzÉS D és heĄét,

. a műs7aki átadłźs.átuétel időponfiát (,éa/ hó/ naP)

A benutatott rcfercnciákat a 32l/20.ĺ5. (X.30.) Koĺrz. nndelet 2j. $ sryrint csak a
szeĺződést kötő másÍk frI áItaI kÍadott igazolással lehet igazolnÍ. akként,

łlog a7Ęaryoůźsnak afent előht tatalnon klaiil a7akbbiokat kell tatalnaąfua:
. a s7,eląődást kiitő násikÍél neae, cĺme,

. ryilatkoąni kell amíl, l',g , tełesítés a7előínźsoknak és a sryetąődćsnek negfelłlően tiińént-

e.
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Nyilatkozat a pénzĺigyi. gazdasági alkalĺnasságĺóI

megnevezése) .. (Iĺjánlattevő széklhelyQ,

(Ajánlattevőt ĺyĺ1rváĺtzľtő cégbirőság neve), (Ajánlattevő
cégsegyzékszáma) nevében kictelezettségvźůla|asra jogosult ... (tisztség mę|elölése) a

Budapest Fővfuos VIII. keĺĹilet Jőzsefvátosi onkorĺnáĺyzat, mint Ajánlatk&ő áttal,,Budapest
vlu. ketÍilet Józsefuárosi Polgármesteđ lJivatal hőszigetelése @adlásfiidém)'' tźĘrtt
közbeszerzésí e\jfuás tekintetében eziltoĺ kijelentem, hogy az aiíĺ|attételi hatáđďőt negelőző 3

|ezátt' tizleti évben. általános fotgalmi adó nélkĺit szőmított - telies átbevételiiĺrk az a|ábbi
összeg volt:

Keltezés (h"ly.és év, hónap, nap)

(Cégsz eú ą1 Ąí ńs a kötelezett ségv álLa|asĺa

iogosult/jogosultat vagy dÁsĺás l
meghatalmazott/megbatalmazottakńsz&ő|)
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Nyil,atkozat korábbi teliesítésekről
a327/2015. (x.30.) Korm. tendelet 21. s (1) bekezdés a) pontja tekintetében

megnevezése) .. (Ajánlattevő székhelyĐ,
(Ajánlattevőt ĺyl7váĺtztő cégbfuősőg fleve), ('ťĺjáĺIattevő
cégegyzékszőrną) nevében kote|ezettségvilIalźtsta jogosult ... (tisztség męiekilése) a
Budapest Főváros VIII. kedilet JőzseÍvtosi onkomrányza\ ĺnnt Ajáĺ/'zrk&ő áůtal,,Budapest
YIII. kerület Józsefuátosi Po|gármesteri Hivatal hőszigetelése (laďásÍôdém)'' táúgrű
kozbeszerzési etjfuás tekintetében ezíltoĺ nyilatkozom, hogy a je|eĺ közbeszetzésí elrjátásl;.oz

l.ąpcsolódó etjfuást megindító felhívás megkiildéséĺek ĺapjátőI visszafelé szírnitott 5 év sotán a

következő teÍercnaákat teljesített.tik:

A szetzőđést kötő m:{sik fél neve,

címe

építési benlházásn és / vagy építési kivitelezési tevékenységte

és / vagy hőszigetelési tevékenységte vonatko ző rcÍercĺcĺa
bemutaťása

Az eLvégzett munkák felsoĺolása

.ťĺz e|tenszolgpttatas nettó cisszege Ft-ban

Teljesítés ideje ftezdés és befejezés 'ląptáÍi nap Pontossággal
(év, hónap, nap)

Kezdés:

Befejezés:

Műszakiátadás-áwételidőpontja(év/hőĺap/""p)

Teliesítés helye

A teljesítés az előfuásoknakés a szerződésnek megfelelően
tĺirtént-e? Qgen/ nem)

igen/nem

Keltezés (h"ly'és év, hónap, nap)

(Cégszeĺű atźttĺás a kötelezetts égvál)alásn
jogosult/jogosultat vagy ůáfuäs a

megbatatmazott/meghatalmazottakÉszérőI)g
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KIvITELE zÉsl sznpzőľ.És

amely létre|ött egytésztőI 
^

Buđapest Fővátos VIIL keriitet Józsefuárosi onkormányzat
székhelye:

^66g2árnl:számlzvezető péĺzlntézet neve: [szerződéskötéskor kitöltenđő]
bankszám|ą száma: [szeĺződéskötéskot kitöltendő]
képviseletéb en eIjáĺő személy neve:
Telefonszám z fszetzőđéskötéskot kitöltendő]
F axszám: [szeľződéskötéskot kitöltendő]
E-mail cím: fszetződéskötéskoĺ kitoltendő]
mint Epíttető
- továbbiakban,,Megtenđelő.. .

másrésztőI

címe, székhelye:
ĺyĺd.v ántatő cégbíró ság neve:
cégegyzékszáĺ;r:
ađőszátna:
baĺkszám]aszáma (pénzforyalmi sz6,n|ą szár"a) :

képviseletéb en eLjátő személy neve' megn ev ezése:
Telefonszám:
Faxszám: -
E-mailcím:
mintVállalkozó

- továbbiakbrĺ,Jĺáila|kozćf, (egýittes említésfü esetén: ,,Szetzőďő Felelť'vagy ''Felelť) 
között

jött léte az a|ábbifeltételek szeĺinť

1. Aszenőďésmegkötésénekelőzményei

Buđapest Főváĺos VIII. keĺĹilet JőzseÍvátosi onkormárryzat a kozbeszetzésekĺől szőIő 2075. #'
C)(I,III. tötvény poaábbiakban: Kbt.) 115. $ (1) bekezdése szednti hiĺdetnény nélkĹili tfugyalźs nélkiili
kozbeszenési e\játästkezdeményezefr Lz ajáĺhttéteh felhívás 2016. . ... -i megkiildésével az

,,Budapest YIII. kerĺilet lőzseÍvárosi Po|gáĺmesteđ H:ivatal hőszĘtelése (padlásÍiiđém)"
tfugyábaĺ (a továbbiakban: Közbeszerzés E|jáĺtás), amĄ e|játős etedményes lebonyolításíĺak
eĺedményekén t az eLjäúts nyefiese Y ál]a]koző |ett-

2. A'Szeęődés tátgya:
1. Megendelő megtenđd YálLakoző pedb e|váiIa|jz je|eĺ szetződés dapjíĺ a 7083 Budapest
Batoss utca 63-67 szám. ilatt t^|Ąlhatő JőzseÍvfuosi Polgárĺnested Hivata| hőszigetelését

(padlĺásfodém) a m(:szaki dokumenľációban, a jogszabáiyokban és az ánzott költségvctósben
foglaltzknak megfelelően.

2. A fenti munka kapcsán Yá]]alkoző ezennel vä|hLja, hogy teljeskörűen elkészíti és megvaló{tĘa a

Munhít a teljesítési hatÁĺdőrc, tová.ľ,bá a jőtállási (gannciáiĺs) kötelezettségeinek eleget tesz.
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3. Megtendelő hozzáĄőn,i aLváIdkoző Ęénybevételéhez.

4. A kíilfölď adóilletőségű Vállalkozó köteles a szetződéshez aĺľa vonatkozó meghztą|nązást
csatolni' hogy az illetősége szednti adőhatősőgpő| a magyaÍ ađőbatőság közvetlentiĺ beszetezhet l
Yá]]a|kozőnvonatkozó adatokataz otszĘokközötti jogsegély Ęénybevétele nélkiil.

5. Felek megállapodn"].' hogy Yál]a|koző a tevékenyséýt az ajíĺlattéteh felhívás, a tészletes
dokumentáciő, a m(lszaki dokumentácíő és az átazott költségvetés ąlapján végzi.
,\ Felek megillapíĘátt hogy a tészletes mennyiségeket az ajáĺlattételi felhívás, illetve dokumentáció
tattaltĺazza.

3.A munkaterĺilet őtadás- ítlĺétele

l.Megtendelő a munkatetĹiletet a Vállalkozőval egyeztetett időpontban adja át aYźi]a|koző tészéte,
munkavégzéste alkalmas állap915"o. Á munkatedilet átađás-áwéteLét Íetek iegyzőkönyvben togzíĺk.
Az átadás időpontjáról Megrendelő előzetesen étesíti Yál]dkozőt.

2.Á felvonulási éptiletek elhĄezése csak a Megrendelő hozzĄánilását követően kezdhető meg.

3. Szeuődő felek a munkatediĺet áadásät a munkateńiłet átzdás-áwételével tögzíĺk.

4. Felekiogđ és kötelezettségei

ĹA Vállalkoző szavatoLja, hogy műszakiJag és minőségileg kifogĺísolatlan kivitelben, a voĺatkoző
n^gyaÍ és EU előírásokban és szabványokban meghatatozott minőségben' valamint a műszaki
dokumentácĺő "ląpián teliesít. A nem fentiek szeĺinti teliesítést Megrendelő jogosult Yil]a|koző
költségére és veszélyéte _ a gataĺctrLis felelősségváJlalás megtartása mellett _ úitakiviteleztetni"
amelyet Yálla|koző köteles haladéktalanul e\végeznl. A fenti jog nem éĺinĺi a Megrendelő azon iog!\
hogy a 11. pontban foglalq a szeuődés hibás teliesítésével l.apcsolatos e|á|lási j"p""L _ az ott
említett feltételek feĺná)lása esetén - éljen.

AzI. osztźůýminőség meý|lapitÁłsaazÉpitésngýAgazaĺ'Szabvány szednt töfténik. Vitás esetben a

Felek döntőként a Yá|]alkozó kĺiltségviselése mellett az EpitésĘý Minőségelleĺőnő Innovációs
Nonpĺofit rn. (EľĺD minőség ellenőĺzés eĺedménýt fogadják eI.

2. Az e|takt munkatészek vizsgőtrataz

A Vá]lalkozó semmilyen eltakarást nem végez a Megrendelő előzetes jőváhagyása előtt. A Yá|Lalkoző
az e\takanĺdó munkarészeket köteles 3 (hĺírom) munkanappal az eLtakatőts előtt a Megrendelőnek
bejelenteni és az e|takatanđő munkatészeket pńbavŁsgí|at és ellenőrzés céIjáĺból a Megrendelő
tészérc |áthatőví és hozzáférhetővé tenni. Ámennyiben a Yál]a]koző ezen kötelezettségét
elmulasztja, í,gy a munkaĺészek |áthatőváł tételének és z fettÁtőts előtti áilapot visszaál]ítasáĺak
költségeit a Yá)]a]kozó köteles viselni. YáL]a|koző nem kötelezhető a saját költségén történő
visszabontásta és az eLtzkatt. munkaĺészek láthatővá téte|érc, ha a jeleĺ pont szeĺinti bejelentési
kótelezettségnek eleget tett és Megtendelő aYál7a|kozó bejelentését követő 3 (hárcm) munkanapon
beltił a pńbavizsgálat és ellenőzés céljábólnem ielent meg.

3. MunkateĺĹilet:
A Vállalkozó kĺiteles ł hatőság és a Megrendelő etőfuásaĺ szetiĺt a munkatediletet elkeĺíteni"
frgyĺe|meztető jelzések e|hýezésétől gondoskodni. Á Yál]akoző köteles a saját tevékenységeből
szí,,,rnoző hulladékot folyamatosan összegýjteni és a munkatedileaő| saját kóltségén e|szä|litaĺi és a

munkatediletet valamint annak közveden kotnyezetet a tötmeléktő\ szeméttőI és hullađéktól
mentesen t2Ít9/rl1'.
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Á hultadékb őI szárenző bevétel a Y áiLatkoző bevételét kép ezi.

Yáila|koző akivitetezési munkák során keletkező veszé|yes és nem veszélyes hulladékok kezeléséĺől
(gyűjtés, előkezelés, szátJitas, hasznosítás, áÍtr|fia^tJnnítźĺs) a voĺatkoző hatályos jogszabäIyok szeĺint
gondoskoĺlni köteles. Á keletkező hulladék azon tészéĺek, amely a kjvtte|ezés soĺán a helyszínen
nem keriil Íeftlaszná|ásn, Yál]a|koző köteles gondoskoc|ni annak hasznosításta engedéllyel
ĺendelkező vä|]dkozás tészérc történő źrtzdásärő\ a nem hasznosítható hulladékok elszálJításítőI és
ártalommentes elhelyezés&ől.

4.Yál]alkozó a munkálatok sotán nem veheti eéry,b" akozutzk terĹiletét ĺakođásta, tátotásta.

5. A Vállalko ző kfu elkerĹiléséte vonatkozó kötelezettsége:
A Vá|ląlkozót tetheli valamennyi' káĺ elkerĹilésére vonatkoző kotelezettség, így kĺilónösen a
Yal]atkoző áital a Munkák végzése céIjátbőL gé"yb" vett épiiĺetekĺől Vállalkoző tevékeĺysége vagy
mulaszt.ása okán lehulló tfugyak áItal- okoztz kÁtét. való felelősség. Vállalkoző Íele| a biztonság1'
előftások betatásáé4 tová.ůbá a balesetelháĺńtási előírások szednti valamenný védő- és biztonsági
intézkedésért.
Á Vállalkoző feLe| az áitala a tfugý munkák kivitelezésével összefüggően Ęénybe vett segédei"
alkaLmązottĄ meghatalmazottĄ a|vällztkozői" illetve száů]itőitészétőI okozott kfuokétt.
Á Vá]lalkoző ÍeIeI minden Ęényé4 amelyet az etőbbí kátokból, balesetekből és hi:ányosságokból
etedően a Megtendelővel szemben tÁmasztaĺak. Á Vállalkoző a Megtendelővel szemben nem
hivatkozhat ana,hogy a teljesítésnél és a kivitelezésnéI Ęénybe vett segédeinek a kiválasztásáĺái és

azok ÍelĘyeleténél wy jánt el ahogy az az adott heýetben e\vátbatő. Á Vállalkozó mentesíti a
Megtendelőt az olyankátéńtésiĺgények aló| amĄek a munkáival és szotgfltatásalval- kapcsolatban
meĺiiłnek fel.

6. Á Megtendelő jogosult
- más vä1]dkozőva| elvégeztetrri a kifogásolt vagy biányolt munkákat a Vállalkozó költség&e, ha
ÍeLsző|itásáta a yĄllą|kozó a kifogĺísolt, vagy hiányolt munkákat ĺem javlýa' illetve nem pótďja, a
Yái]a|koző gatanciális felelősségvállalĺísának meglafiásáĺval^. Á fenti jog nem éĺintia Megĺendelő azon
j"s"ĺ hogy a 11. pontban foglalt, a szetződés 10 napot meghaladó késedelmes teljesítésével
kapcsolatos, va{Y a szetződés hibás teliesítésével kapcsolatos e|ál]ási j"g""| _ az ott említett
feltételek fenĺállása esetén _ é!en.
-Yáildkozőnak a jeten szetződésben vá]]aht feladatai e|]átásźpa| l.ąpcsolatos tevékenységét oĺőůlőan
vagy megbizólevéllel ellátott képviselője tévén e|leĺőĺizĺĺĺ olyan módon, hogy YáIĺJkoző teljesítését
Megtendelő ez lĺáĺĺý tevékenysége ĺe akadályozza.
- bárrlr"ly pótmunkít nás váJlalkozőva|elvégeztetni" figyelemmel a Kbt. ĺenđelkezéseiĺe.

7. Megrendelő köteles
-Yől|dkoző tészéte a kivitelezéshez szfüséges munkateĺiiüetet ĺendelkezéste bocsátani.
-Yá|Iilkoző tészéte a szetződés szednti đljakat megfizetni.
- a 322/2015. (x.30.) Koĺĺr. tendelet alapjáĺ sajőt maga vagy nevébeĺ e|jőtő személy (szertezet)
tévén e||eĺőĺzĄhogy a szetződés teljesítése soĺźtn aYái]alkoző teliesítésében klzfuő|ag a Kbĺ 138.

$ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő aká|lalkoző vesz tészt és az alvá|la|kozói teljesítés
atőĺya nem baladjLrrega Kbt. 138. s (ĺ) és (5) bekezdésében meghatározottéfiéket.

8.A Kbĺ 138. s (3) bekezdése ą|ąpiäĺ a YáIakoző a szetződés megk<itésének időpontjában
bejelentette valamennyi olyaĺ a|válla|kozőjáĺ7 aki a szetződés teljesítésében tészt vesz, és a
bejelentéssel egytitt nyj]zrkozlk arĺól is, bogy az ántda Ęénybe venni kivíĺt ahvái]a|koző ĺeĺm á|1 a
bzáLtő okok hatálya alatt. A Yál|a|koző a szetződés teljesítésének időtatama alatt köteles a

Megrendelőnek minden további" a teljesítésbe bevonni Wvőĺt ĺIváila]kozőt előzetesen ításbzn
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bejelenteni' és a bejelentéssel együtt nyilatkozni artó| hogy az a|ta]aĘénybe venni kivánta|vőů]a|koző
nem áll ahzőtő okokhztźlyaa|att.

9. Megendelőnek joga varĺ az adott mlxlkaÍázist teálJiaĄ lla az nem a tervnek és az eIvätt.

minőségnek megfelelő. Utasítása szeĺint a hibásan teljesített tészt - a gannclÁhs felelősségvállalás
megtaftása mellett - megfelelő módon újta kell kivitelezni' amennyiben az szakszeďlen nem
javtthatő. Az úirakivitelezési többletköltségek a Y ái]a|kozőt terhelik.

A Megrendelő, illetve az áltz|a kijelótt szemezet vagy szetnély jogosult a Hvitelezési munkákat
folyamatosan e|7eĺőrui. Á munkavégzésnek ĺz aiäĺLattételi felhívásban és dokumentációban,
valamint a nyefres ajäĺlaaukmegfelelően kell töľténnie.

lO.Megtenđelő utasítási jogáĺak gyakoiasa

Yálla|koző köteles Megľendelő áital zdott valamennyi utasítást teljesíteni eltekintve attő|, ha ez
jogszabály,batőságl tendelkezés megsértéséĺe, aivw a vagyoĺbiztonság (ide&we az ađawagyoĺt is)
veszéIyeztetéséte vefetne' mivel ilyen esetben jogszeĺűen megtagadhaqa a YilIa]koző az utasítas
teliesítését. Megtendelő vagy bátrlely nevében eIiátő személy célszeľűtlen és/vagy szakszeĺ{ltLeĺ
atasítasata Yálilakoző köteles Megrendelő ieleĺ szetződésben megnevefett kapcsolattatőjáĺak a

figyelĺnét haladéktalanul ítáĺsbĺĺ felhívđ. Ámennyiben felhívás ellenéte is fenntartia és iĺásbaĺ
megerősíti Megrendelő az wtasítasg úgy köteles aztvégrehajtani' kivéve,ha az utasítás teljesítését
jogszerűen megtagadhatj a Y ál)dkoző.
Megtendelő utasításđ a teljesítést nem tehetik terhesebbé Yáů]alkoző száĺnáĺa. Felek rögzítit hogy
Yáildkoző tďiesítésének teĺhesebbé tételét kĹilön<isen nem ielenđ az a köĺiiłméĺy,In olyan utasítást
ad Megrendelő, amĄ azt a cé|t szolglija, hogy a szetzőđés teliesítése alatt is a lehető legteljesebb
mértékben mfüödienek a meglévő ĺendszetek.

ľI.Y a|lalkozó kötelezettségei:

Á Vát|alkoző kotelezi ft|^g:t a szetződéses feladat teljesítéséte, az ajádatábaĺ és a szerződésben
fog|altak z|apján, továhbá a tevékenység végzésének feltételeit a Yáů]alkoző "8y köteles
fregšzefrezo'' hogy bŁtosítsa a tevékenység biztonságos, szakszeĄ gazdaságos és hatáidőrc
t<iténő befejezéséĺ

Yállalkoző köteles tová.ů,bá a munkához sztilséges anyagok beszetzéséte.

A Yá]]akoző köteles a kivitelezés időtattamán az ajánlattéteh felhívásban meghatarczott
felelősségbŁtosítást kötni vagy azt kiteieszteni és azt a szeÍződés hatályba lépésének *piőns
Megendelő feléĘazo|nlakkénq hogy a felelősségbiztosítási köwény etedeti péLdáĺĺyátbemutatja és

egy másolurť. pé|dáĺyátt átadja a Megtendelő tészéte a szetződés hata\yba lęésének f,aPjfua'

Yál]dkoző köteles a felelősségbiztosítást a tďjesítési hatźndő lqátá7 illetve a tényleges teljesítést

követő 15 napĘ fenntartani.

Yilldkoző köteles a kivitelezés sotán gondoskodni a munkavédelĺni és balesetvédelmi' tűztendészeti
és kömyezetvédelĺni előírások betattásatôl. A munkavédelĺni eszköz<iket és berendezéseket a
Yáů]akoző köteles biztosítani a munkavállalói tészéte, hogy a biztonságos kivitelezési feltételek
adotak legyenek. A Vállalkoző Íe|adata a munkavállalői tész&e az etőzetes' illetve az időszakos
munkavédelmi oktatások ĺľregryÁsl és a munkavédelĺni oktatási naplóba valő bejegyzése, zz
oktatáson résztvevőkkel vďó ąláfuatatasa. Á Yálla]koző a munkavállalói tészéte köteles a

éshez sztikséges minősített egyéni védőeszkoz<iket bŁtosítaĄ azok viselését a
és tďjes időtattarnz alatt megkövetelni.

ni

J.i GÚ



Yái]z]koző a mlnkavégzés soĺán köteles betartani a 4/2002. (II. 20) SzCsM-EtiM ĺendelet szeĺinti
építési folyamatok soĺán megvalósítandó minimális munkavédelĺni követelményeket togzítő
ĺendeletb en e|őtta|<at.

,Ą munkaterĹilet Ęénybevételéhez sztilséges engeđélyek beszerzése a Vállalkoző fe|adata.

Yáilalkoző köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szfüséges anyagok, beĺendezéset
eszközök, gépek fe|hasznĄ|,asához szfüséges engedélyet tanúsítványok beszeľzéséről is, biztositanla
kell továbbá' azok kezelési katbaĺtaĺtásíIefuásáĺatutasítáĺsáĺakbetattását.

72.A Yá|Ldkozőĺak a szetződés hatáLyba lęését követő 10 napon beltil kiviteli titemteret
(otgaĺizáciős teľvet) kell benyújtania a Megendelő nevében eljáĺ.ó műszaki e|leĺőt tészéte. A
fentieken túlVállalkozőĺak a szetződés hatźlyba lęését követő 5 munkanąpon beliil otganizáaős
tefiret kell benyújtania.

13.A VáIlalkoző a keľ'lůeu, az iĺtézmények mfüödési feltételei és az egyéb rendelkezések figyelembe
vételével végezhet hétvégén is munlĺáq azoĺbzĺ a ŕĺLéwégt és esetén előre leadott
(egalább 7 nappalelőĺe leadott) névsoĺban szetepLő személyek unőzkodbaaak a munkateĺiileten.,{
munkaidőn kívüti és abétvég1, és sotán vezetőíengedély beszetzése szfüséges.

14.A kozvetlen munkavégzéshez sztikséges elektomos áĺom, ílnĺéteh lehetőség Ęénybevétele
bŁtosított, amelynek Ęénybevételét a Megrendelő az intézméĺy ílgáĺĺ biztosĄa azzĄ hogy a

kapcsolódó költségeket a YáIalkozónak meg kell fizetnie. Á kapcsolódó költségek megfizetésének
mődjátőIaYál1a|kozőnzkazLĺtézméĺyvezetővelkellírásbanegyeztetnie.

A fenti Ęénybevételaz iĺtézmény iizemszeľű mfüodését nem akadőlyozhaýa.

Ha szfüséges őnésiköltség, allkoĺ lz avőJ)aJkozót teĺheli.

15.A közteĺiilet foglalássď kapcsolatos koltségek a Yő|La]kozót tethelit annak igéĺybevétele az

onko.-ányzat megfelelő ĺendelkez éseí a|apjáĺ töfténhet.

5. Többletmuĺka és pótmunka

|. Szetződő Felek ńgziťrk" hogy tattalékteĺet kikotéséĺe nem kedil soĺ' ezétt tóbblet-és pótmunka
tartalékkeĺet tethére való elĺendelése nem lehetséges. A többlet- és pótmunka végzésére kizátőbg ĺ
kózbeszetzési eljfuás keĺetében kötött szetződéste vonatkozó előftások meg3zttásáľi;Ą a

kozbeszetzési tóĺwénv vonatkoző tendelkezéseinek betartásával kedilhet soÍ.

6. A munka befeiezésének hatáddeie

t. Teliesítési hatÁĺdő: szeruődéshatÁťIyba lęésének ĺapjátőI8 hónapĘ tattő batfuozott időtatam"
amĄ akként étendő, hogy a Vállalkozónak a fenti időtatam alatt egybefiĘő 4 hőĺap alatt kell a

kivitelezést aegvalősíaĺia @efeieznie) Az egybefüggő 4 hőĺap iđőtattamot a Vállalkoző az éĺntett
intézméĺy vezetőjével kólcsönösen fuásbaĺ köteles egyeztetni" amely közosen egyeztetett

iđőtatanot a Megľendelő nevében eljáĺó műszaki ellenőmek jővő kell hagynia. A kivitelezés
befejezése a|atta Megľendelő a sikeĺes éshlánytalaĺ ätadás-áwétehe|1átäs befejését érti.

Á teljesítésiblatźLf,dő a _ Megtenďelő áital is elfogadott _ siketes és hiánytalan műszaki átadĺís.
áwéte|ĺe vonatkozó iegvzőkiin}'rr felvételének időpoĺýät jelenti.
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Megtendelő ĺyl7atkozza,Yä|Ja|koző tudorrrásul veszĹ hogy a szerzőđés hatÁidőte tőnénő teljesítése
a Megrendelő kiemelt étdeke.

A jeleĺ sąetąődás bahźlbalépésnek feltételł a negktit?iu Tánogatási Sryąődłs hahźĄbal'ćpése. A batáljbalćpés

napjáníl a Megvndłtő ínźsban tQ.,áko4lafa a Vlźlklko4ít.

2. Vállalkozó köteles Megtendelőt minden olyan köľtilĺnéĺyńI halađéktalanul értesíteni, amý a
vál7afkozäs etedményességét, vagy kellő ídőte vaJő e\végzését édnti. F.zeĺ énesités a szerzőđés
szednti teljesítési batáĺiđőt nem módosíýa, a Megtendelő késedelĺnes teljesítésből eredő törvényes és

szetződéseĺ alapuló j"ďt nem érinti. Á haladéktalan értesítés elĺnulasztásáĺbőI ercđő kfuétt
Yí|]a|koző felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbé|i tźĄékoztatÁsi kötelezettsége megsértés&e
előnyök szerzése céLjáhől5kötelezettsége, felelőssége kimentése &dekében.

3.A Szetzőđésben meghatatozott hatáĺdők beanásával kapcsolatos összes költség ĺ YáIalkozőt
teĺheli, avá)la]kozőí díjon feliił egyéb költség megtéĺítés&e\ĺái]a|kozó nem jogosult.

4.Yálla]koző az 7. pontban meghĺtltozottbatáĺđőhöz képest előteliesítéste jogosulq a Megtendelő
előzetes írásb eli hozzáĄíru|ásár aI.

7. Vállalkozőidíj

!.YálLdkoző a szetződésszetű teljesítés esetén az alábbiakban meghatÁtozott móđon jogosult
dtjazästĺ. A Yáů]a]koző a jelen szerződésben, az Ąádattéteh felhívásban, ajádattéteh
dokumentációban és az ajáriatbaĺ tögzített feladatok elvégzését az a|ábbi vái]a|kozőí ďjak mellett
teljesíti:

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

összesen bľuttó ví|la|kozćli díi: . .. ... Ft' azaz . fodnt.

A szetzőđés és a kifizetések pénzneme fodnt

2.A szerződés soĺán az egyeĺesÁFA fiĺr"o' zhozás szłbályaĺ az tänyzdők.

3.A vállalkozői dĺj átdánydlj. Az áĺtaláĺyáns vállalkozói díj összeg maýbaĺ Íogtahja az ajánlattéteh
felhívásban és dokumentációban, valamint a jelen szetzőđésbeĺ meýatÁtozott taľtalom
megvalósításának költséget és a megvalósuláshoz sztikséges itt nem részletezett kĺiltségeket is, a
kivitelezési munkákat, a munkadíiat a tevékenységgel kapcsolatbaĺ frzetenđő minden dtjat" az
anyagk<iltségekeq a kozvetlen gépköltséget a fuvatozási és rakođási kciltséggel egyiitt' az áÄta]ános

költségeket, a Wvitelezés sotán a YáL|a|koző á|ta| felhaszna|t építési viz és enetý, ýz, vilarty)
bekeĺĹilési költségét is.

4.Felek ĺiigrytik, hogl sryąíd,és a IGHOP-5.2.9. kód.s4źnĺł páhá<atból keriil finans{mýsra. A ůźnogatási

inten{tás nérteke uźrhafiían rzaximĺłm a7iissrys elsýnolhanó költ'ég 100%-a. Megrendłlő a Kbt. .l4,l, s 0
bekeąűs o) p*tlo alapján tĘiéko{a!.a a Válklko4ít, bogl a flźnogatái inten{nźs mértéke a sryeĺ7ődés

hanźfibal,épésének ilnpj,źu aálto{lat és ene tekintettel Felek ,élhetnek a Kbt. ĺ4.l. s (4) és (6) beke7désébenÍ,sl"lt

fehtítelekfennáll,ása ktiuetke{ében a srytąődés nódasításáníl. Ałzenĺ1ibet a fiźmogatási inten{nźs anźn1a csijkkeĺ,
akkor aąel xem sýmolhatĺí tŕsryte nnatkoąlí iissąeget Megeilłlő sajátfoĺnźsból bi{lsíł.a.
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Az e\játásban nem elszámolható költség is beszeĺzésĺe keľii]' a dokumentáciő tészétképező áruzatJan

költségvetésben foglaltaknak megfelelően. Á nem eLszánlolható kóltség méľtéke a Yátlalkoző
ajáĺlatánakfüggvénye. Á nem e\számolható koltséget a MegrendeLő saját foĺrásból frnaĺszítozza.

5.Yől]a|koző aváL]a|kozői dljoĺ feltil többletrnun]út illetve egyéb költségtéÍítést vagy díiĘényt |eten
szetződés keĺetei között semmilyen forelában nem számolhat fel.

6.Fe1ek rcgzíit hogy a 322/2015. (x.30) Koĺĺn. rendelet 28. s (1) bekezdése ą1apjáĺ a Felek a

szetződés megkotését követően az átazott költségvetés tételei tekintetébeĺ egyeztetést folytathatnak,
amelynek sotán a beépítésĺe kedilő egyes tételeket véglegesíthetik. Ebben az esetben a fenti Koĺĺn.
ĺendelet és a Kbt. a|zpjáĺkell a Feleknek eljámiuk.

8. Fizetési feltételek

1. AYálla|kozó _ a Megtendelő írásbeli teljesítésigazolasíĺłkkézhenéte|ét követően _2 đb szőĺm]a

(7đb tészszán]a és 1 db végszámla) beĺýjtásáta iogosult a kóvetkezők szednt

Áz első tészszőmlabeĺýjtásátaaYá)]z|koző aĺettő szezőđéses énékĺ}o/o_átellétő énékű teljesítés

esetén jogosult.
Yégsző,,n|ą, beĺýtásfua Yőlla|koző a készte jelentést követő siketes és hlánytahn átzdás-áwéte|t

ĘazoLő jegyzőkönyv a|áltńsátkövetően jogosulg rflettőváÄ)dkozőídtj 50%-a értékében.

2. Felek megátlapodnĄ hogy Yáů]alkoző a Kbt. 735. s O bekezdése ą|apjáĺ a nettő
ellenszolgáltatás So/o-őt elérő éľtékű előleget Ęényelhet, ető|egszámla ellenében.

Felek tiigzit" bogy az előlę a v égszámlából kerĹil Ievonásľa.

3. Tattalékketet nincs.

4.A szetződés szeĺinti és a jogszabályoknak megfelelő szám|ák kifizetése a Ptk. 6z730, s (1)-(2)

bekezdésétől eltérően, a Kbt. 135. s (1)-(3) és (5)-(/) bekezdései a 322/2015. (x.30.) Korĺn.
tendelet, a 27262074. (xI.5) Kotm. tendelet, valamint z kozbeszetzésí dokumentációban
foglaltaknak megfelelően utőfrĺaĺszírczássa| tofténik a Yál]a|kozó ....... száĺĺrí:' barlkszámlájáta
átutalással.

Megrendelő kiielenti' hogy a szetződés frĺanszfuozáłsát ltőfrĺanszítozás keĺetében tewezi, a

páIyäzatotutófinanszíľozásiĘénnyelfogabeĺy(Ątani. Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a ielen
szetződés frnaĺszfuozása a támogatő nyj]atkozata illetőlę a megkotendő tźłmogatásí szetződés
ďapján nem finanszfuozhatô wtőfrnanszítozás ketetében, csak száihtői frnanszírczássď, akkoĺ a
Megrendelő a Kbt. 141. s (4) bekezdés a) pontia dkalmazásátval fenĺtart:1a a lehetőséget a szetzőđés
módosításáĺa. A szetződés módosítÁsa a fenti esetben éĺinti a szerződés frnaĺszítozásőą az

e|számo]ás mőđját" az előIegmértékét és az előleggel vĺllő e|szämotás móđját.

A szárn1źůson ktilön fel kell ttintetni a nem elszámo|ható kóltségelemeket.

5. A szÁnlÁt a Megrendelő Budapest VIII. keĺiiletJőzseÍvfuosi onkoĺ..''áĺyzat ĺészére kell kĺÁLlíanl
és benýjtani.

6. A szetzőđésszerű és a jogszabályoknak megfelelő 37ő,rn|Ąk kifizetésének pénzneme z fonnt GIUĐ.

7.Felek rcgzíť,t hogy a szÁrn|Ązís és az elszÁrr'ollás minden esetben a mindenkot hatályos
jogszabályok szednt töfténit figyelemmel a szánlĄzőĺsta és az e|számolásta vonatkozó jogszabályok
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hĺtalyba lęésénet illetve batźÄyoĺ kívĹil heIyezésénet valamint módosítás esetén a módosított
ĺendelkezés hatáIýa, lęésének iđőpoĺĘfua.

8. Megtendelő késedelmes fizetése esetén aYállalkozőt a Ptk. szerinđ késede|mi kamatilleđ meg.

9.A kifizę16sek tekintetében hivatkozunk az adőzäs ĺendj&ől szőIő 2003. évi xc[. törvény (Áĺĺ)
36/A. $-fua, továbbáaz ál]anhíztzttásról szóló 2017. évĹ cxcv törvény 41. s (6) bekezdésében
Íog|ahtalsĺa, amĄ szednt a kozbeszetzés eredményeként nem köthető érvényesen szeződés olyan

iogi személlyel' ios személyiséggel nem rendelkező szercezettel illetve szetződés a|apján ĺem
teljesíthető kifizetés olyan szervezettészéte, amĄ nem minősulát1árhatő szerv'ezetnek.

9. Műszaki átaďás.ätvétel használatba vételi engedély' utó.feliilvizsgáiat

l.Felek kijelentit hogy a jelen szetzőđés ketetében megwalósuló benlházás kivitelezési
tevékenységénekbefeiezését követően műszaki átzdás-íwételt kelllefolytatni.

Yái]a|koző koteles Megrendelővel íľásban közölni a szetződéses feladatok teljesítését (Készte
jelentés').

..Ą. munka Yái]alkoző áltah készte jelentését kovetően Megrendelő tűzi kl az átadás-átyéteti eljfuäs

időpont|át és aĺľa a jogszabáťIyban megjelölt szervek képviselőit meghívja. A kivitelezésben
köztemfüödő alvállalkozőkataYĺ|Ialkozőblýameg. A műszaki ítadás-áwétehe\jfuás megkezdésére
csak akkor kerĹiLlhet soĺ, ha a jelen szetződés szerinti munkák elkésztiltet és a sziikséges
dokumentumok (megvalósulási terv, fe|haszĺá|t és beépített anyagok jegyzőki5ĺyve1szállítólevelek,
stb) hiĺínyta|anul rendelkezésĺe állnat és a MegrendeLő tészéte áĺtadásn keĺiiltek.

Az áttzdás-áttvételi eljfuástakészte ielentést kóvető 3 napon beliil meg kell kezdeni. Az áadáĺs-äwéteh
e\játásn 72 naptátl ĺap állrendelkezésĺe.

Amennyiben a Megrendelő a szerződésben megbatátozotthatáĺdőt követő 3 napon beliil nem kezđi
Iľreg Lz átadáłs-äwéte|i e|jfuásą vagy megkezdĺ' d. a szetzőđésben - a Ptk. 6z247 $ (2) bekezdéséĺe
fig;relemmel _ megbatarczottbatáĺdőben nem fejezíbe, aYá]la]kozó kéréséĺe a teljesítésigazolást
köteles kiadni.

2.A műszaki őadás-äwéteh e\jfuástőI3 pé|dáĺyban jegyzőkoĺyvet kell készíteni' amiből 7 péIđány a

Megĺendelőą7 péIdáĺy pedb aYál|a|kozőtilleti 1péIdáĺy Pedig aműszakiellenőré.

3.Megtendelő a ľlűsza}i ítadás-áłtvétel sotán köteles a munkát megwŁsgálni és z vizsgllat alapján
felfedezett hibákaq hiányosságokat, azok bjavĺtásáĺat pőtJasáĺak hatáidejét jegyzőkönyvben
rcgzítenĺ.

Ha a jegyzőkönyv hibát, b1bajegyzéket t^frA|m^z, akkoĺ azt aYá]la|kozőĺak a]á ke|Límia azzĄ hogy
Yá|]dkoző ahibajegyzékben fog|altakĺa észtevételt tehe! melyet abilbajegyzékben rógzíteni kell.

4.Yáů]dkozó köteles a Megĺendelővel közösen felvett hiba- és hŁínylista ą|apjäĺ a sziikséges
jzvitásokat a kitűzött hláĺypőtlásihatáĺdőrc, sajáłt költségéĺe elvégezni. Megendelő köteles a Íeĺĺ
lavítások e\őtt I, osztz\ý, je|eĺ szenődésnek megfelelő min$5{g|gÍr valő elvégzése után a

kivitelezési munkákat átvenni.

Ha a Yä|la]koző a javítast írásbeli Íe|szőlitás ellenéte nem végzi el a Megtendelő azt a Yá|]a|koző
kóltségéĺe elvégeztetheti" és az 'gy 

felmeĺiilt költségeket jogosult a Yái]dkoző számáta
továbbszám]ázĺl a gannciális felelősségvállďás meglaftása melletĹ Á fenđ jog nem éĺnđ a

tt 
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'\t\
0ę



Megĺendelő azoĺ jogáą hogy a 11. pontban foglalt, a szerzőđés hibás teljesítésével kapcsolatos
ela|Iási jogátval_ az otterĺrlített feltételek fenná]]Ása esetén _ élen

S.Nem tagadhatő freg 
^z 

áwétel a munka olyan ielentéktelen btbái, Wáĺyal miatt amĄek a

kijavítást'kkąI" pót}ást'kkąl jfuő munkák folýn sem akadályozzák a ĺendeltetésszeĺri l;rzszľrä|atot,

6.Yái]a|koző a műszaki äađás-áwéteh eLjárás időpontjában köteles Megtendelő tészére 5 példányban
átadĺl a munkateriilet átzdása és a kivitelezési ailapot közötti eItéĺéseket tatalnaző dokumentációq
valamint azokat Lz lĺatokzt (teliesítmény nyi)atkozzt az összes beépített Lf,ya;gta, hulladék
ĺ5n\váĺtattő lap, hullađék befogađó ĺyilatkozat" felelős műszaki vezetőiĺýlarkozaą villámvedelĺni
vŁsgáůaĺ jegyzőkőĺyv,e||eĺőtző, mérési iegyzőkonyvek és egyéb minőségi vizsgálatok eredményei

sĐ, amely a szetződésszeĺű teliesítés szerinti e|bfuźůásáboz és az e\végzett munka áwéteLéhez

szfüségesek.

7.Az esedeges sikertelen ätadás-áłtvétel k<iltségei a Vállalkozót teľhelik.

8.Ha a Megĺendelő egyes munkarészeket a teliesítés eLőttáwesz (előzetes átadás), ezek tekintetében a

kźĺnreszéLy az áwételidőpoĺýätől a Megľendetőte szá|7 át.

9.A jelen szetződés atlkor tekintető teljesítettnek, ha a muĺka első osztálý minőségben, hiba- és

hiánymentesen elkésziilt és zzt a Yá)]dkozó a Megtendelőnek átađja siketes és htánytz|an ätadás-

átvételi eLjátás befejezésével va]amint a teliesítést a Megtendelő tel|esítési9zo|ással.tgazo|ta.

tl.Az eĺedményes átadás-íwéteh e\iáÍástőI számitott 1 éven beltił a kivitelezési munkát újból meg

kell vŁssálni (utó-fe1tilvŁ'g"|aĐ. Az utó-feltilvizsgálat ńszh:oltÁĺiđők az őwett tészmunkák
Megtendelő áttah őtvételének időpoĺýátőI számitandőak. A Megrendelő készit' elő zz utő-
feltilvŁ sgáła ĺ etjáńst és hívj a me1 at^ az éintetteket.

Az utófelĹilvizsgálati eĺjfuás során Felek jegyzőkoĺyvet vesznek fel Lz észlelt hibákÍól'
hiányosságokÍól. Á Yál|a|kozô a hibajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a Megtendető átta|

átzdottblbajegyzékben szeĺeplő hatÁndőbeĺ megszĹintetni' Az utófeliilvŁsgáian ehjfuás soĺán észlelt

hibák tekintetében egyebekben a milszaki átadás-átwétel során észlelt hibák esetében követendő
e\jítäs az tänyadő.

L0. J őtá||ás és szavatosság

LJôtźlLźs:
Y 6i1a1koző gatantáÄja:

jelen Szetződésben és annak alapjät képező szetződéses okmányban meghatÁtozott
pannétet' és műszaki adatel&éséą
- hogy az ahta|ą létrehozott munka etedményeként létre|ött tendszeĺ minősége mind a fe|haszĺáIt
anyagot mind a munka eĺedményeként létejött rendszet szerkezete és kivitele szempoĺgálbőI az

éĺvényes m^gyaÍ szabványoknlk és előfuásoknak megfelel és a szerz'ődéses céI el&ését
mandéktalanul biztosfi a,

- a szerződés szeĺinti munkák szakszerű és hibátlan e|végzéséE avoĺatkoző szabváĺyok és előftások

betattását.
Á Vállalkoző jőtál|Ąsi kötelezettségének időtartama az átadáłs-átĺ'ételliezátásőĺtől- számított . ....
hónap (ajádattevő aján|atáĺak megfelelően). Ez alőI kivételt képez az, ha a jogszabáIy ennéI

hosszabb ídőt vagy kötelező alkalĺnassági időt áilapit meg, amely esetben ez a bosszabb bĺtźľĺidő a

jőtől|ź,s ildőtattana. Ezeĺ feltil Yilla]koző gatantálja a betendezéset szakipai szeĺkezetek
megfelelőségét a milszaki előírásokban, vallamint a hĺta\yos jogszabálybaĺ e|őít kote|ező

alkalmassági (szavatossá8i) ideje alatt.



2.Szavatossáa
YálLalkozőt az átadás_áwéte|IezfuásáltőI számltott 72hőĺapĘ kellékszavatossági kötelezettség terheli"
melynek szabályalt a Ptk. tafialmazza. Ámennyiben a beépített aĺyagok gyánőja áůtal vállatt
időtattam ennélhosszabb, akkot ez aziđőtattamkányađő.YáIa|koző szavatĄa, hogy a műsza|a|eg
és minőségileg kifogĺísolatlan kivitelben, a vonatkoző ĺĺagyat és EU előírásokban és szabványokban
megbztfuozott (I. osztályű) minőségben teljesít. A nem I. osztźlý teljesítést Megrendelő jogosult
Yállalkoző költségéĺe és veszéIyéte ĺ gatancláhs felelősségwállalás megtafľása mellett
újtakivitelezten\ mĄet Yá]lalkoző köteles ba|adéktcr|aĺul elvégezni. Á fenti jog nem éĺiĺĺ a
Megenđelő azoĺ jogő1 hogy a 11. pontban foglalq a szetződés hibás teljesítésével kapcsolatos
e|źÄIásii"g"^|_ az ott. említett feltételek feĺná|]Ása esetén _ éljen.

3. Gaľanciális időszat va|amint hibaiavítás az elvégzett munka tekintetében:
A gaĺzndźlls időszak megkezdődését kóvető 72hőnappal(*id aztkovetően a gataĺaá|is iđőszak
végéĘ évente a Megrendető által megjelölt időpontban) a Megtendelő és ĺ Yá|falkozó kóz<is
feliiłvizsgálati beifuást tart. Báfrľle\y, a Megrenđelő képviselő|e áJrtal- a bejfuäs soĺán észlelt hibát
és/vagy észrevételt a Yállakoző köteles nyolc (8) napon beliił 61y656lni, vagy ha ez a

köĺtilményekbő| vagy a h1ba |eltegéből ađőđőaĺ nem lehetséges, a lehető legĺövidebb, Felek által
megszabott hatfuidőn beltił.

A gaĺancírálls és jótállásiiđőszaktaÍrafrán beltil bá*eb a Megrendelő által felismert hibát köteles a
Yáila|koző az ađott hiba feleie toľténő ításbeli bejelentést követő nyolc (8) napon beltil oľvosolni'
vagy hĺ ez a köĺtilményekből vagy a hiba iellegebőI ađőđőaĺ nem lehetséges, a lehető legövidebb,
Felek által megszabott hatáddőn beliil.

A gataĺciálls iđőszak |ejáttát megelőző haĺĺlinc (30) napon beliil a Megtendelő és a Yá|lalkoző
ktizösen újabb feltiůvŁsgílai bejáĺást tanaĺzk. Báo""ly' a Megtendelő képviselője á/ltzl a bejfuás
soĺán észlelt hlbát és/vagy észtevételt a'Yí|]akozó köteles nyolc (8) naPon beltił orvosolĺri, vagy ha
ez a köńiłményekbőlvagy a hiba jellegébőIadődőaĺ nem lehetséges, a lehető legtövidebb, Felek által
megpzaboff határidőn beltil.

Á gatanciátis időszakban észlelt hibák tekintetében egyebekben a milsza}ĺ'ítadás-átvétel során észte\t

hibák esetében követendő etjfuáĺs az tĺäĺyadó.

Ámennyiben a Felek között vita tÁąądĺa asől, hogy a hiba hibás teliesítés, aklkot és az ílyeĺ
esetekben aYő|]a|kozó köteles olyan fiĘetlen szakéľtő atlásfog|a|ását kikémi" amelynek döntését a
Megtendelő is előzetesen elfogadja. Az ĺJyeĺ fiĘeden minđkét FéIĺe kötelező éwény6. A fiiggeden
szzkétőv eI kapcsolatos valamennyi köItséget a Y il]a]koző köteles viselni.

AYál]a|koző a jőtál|ásííđőszakleteltét k<ivetően is a fentiet illetve z jogszabályokban meghatátozott
módon továbbru is felel mindazon aĺyagot beĺendezések és munkák hibás teljesítésééľt, amelyek
esetében avoĺŃkoző iogszabáIyok vagy a Íeĺt. előíľások hosszabb szavatosság1'időtá}tapiaĺak meg.

tl.Szenő dés t biz tosító mellékkötelez etts égek

l.Késede|ĺni kötbéĺ:
Ámennyiben YáIalkoző a szerződés szerinti bátmely kötelezettségét hatfuidőben nem teljesíti' illetve
fe|adatanak teljesítésével olyan okból anýén. felelős késedelembe esit késedelĺni kötbért köteles
frzetĺi.
Á késedelmi kötbét mértéke: ..... o/o/ĺaptÁĺi ĺap, összesen maximum a nettó ellenszolgáltatás . . .. o/o-

a.

A késede|mi kotbéĺ számitása: a késeđelem e|ső ĺapja a teliesítési hatándőt követő 1. munkanap.
Amennyiben a YĄ|lalkozó a késedelembe esés e|ső napjátőI szőmított 10. napĘ nem teliesíti a

\t,,. \
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késedelemmeI éĺintett fe|adatoą akkoĺ a Megtendelő a késedelembe esés 11. ĺapjäĺ jogosult a

szetzőđéstől elállni és a teliesítési bŁtosítékothaszĺá|nl,illetve meghiúsu}ási kotbéľt érwényesíteni.

A Megtenđelő fentiek szednti e|a|lása esetében a Megtendelő a szetződésszeýste vonatkozó
szabálýok szednt kfutéútést követelhet. A fenti esetben a Yá)La|kozőt z Megtendelő e|áJ]asán

tekintettel kátéńtés nem ilIeti meg, és nem jogosult vál]dkozői díjra sem.

2.Hibás teliesítési kiitbér: Mértéke megegyezik a késedelĺni kötbéĺre voĺatkoző mértékkel. Hibás
teliesítés esetén a Megtenđ eIő á,tta| tóľtént bejelentés és a javtthatő hibĺ megsziintetése közötti
ídőszakta Ęed ki.

3.Meghirisulási kötbér:
Amennýben a Vállalkoző jeleĺ szetződésben meghatározott fe|zdataĺt részbeĺ vagy eýszben nem

teljesíti _ ide éľtve kĹilönösen azt 
^z 

esetet is, amennyiben a Vállalkoző a teljesítéssel oýn okbó|
anýét felelős 10 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén ah]bát 10 nap

alatt nem javtgaki teljes köľűen, és Megendelő ezétte- szetződéstől eláll _ aYá]Ia7kozó meghiúsulási

kötbért koteles frzetnla Megrendelő tészéte. A meghiúsu!ási kotbér méľtéke a nettó e|Ieĺszo|gf\tatas

30 o/o-a.

A fenti esetben a YÁllelkoző váL]alkozői dtjta nem iogosult. A meghiúsulási kötbér érvényesítése

esetén a Yá|]a]kozóval szemben éľvényesített késede|mi/hibás teljesítési kotbér a Yálh|koző 
^It^Ifrzeteĺdő meghiúsulási kötbér osszegét csökkenti feltéve, hogy a Yálla|koző késedelmi/hibás

teljesítési kötbérteljesítési kötbéĺ-Ezetésíkótelezettségének szetződésszerűen eleget tett.

A késedelmi' hibás telesítési és a meghiúsulási k<itbér összegét a Megrendelő jogosult a

Yál]dkozőnak jáń vál]a|kozőí díj összegéből levoĺrni" :ľagy 2' Yá|lalkoző szánán közvedentil
kiszámlázĺi.,,

4.Teliesítési biztosítélc
Megrendelő a szetződés teljesítésének e|nandásávalkapcso]atos Ęények biztosítékakéntl szetződés

'"".ioą í|tzláĺos foĘďmi adó nélkiil számitott ellenszolgáltatÁs 3o/o-őt eI&ő étékű teljesítési

biztosítékot hatatoz meg. A teliesítési biztosítékot a szetződés hatz\yba lęésének napján ke|7

rendelkezéste bocsátani.

A sikeĺes és hláĺytaLan átadás-áwételi eljáĺást kovető jegyzőkónyv a|akásőt követően a teljesítési

bŁtosíték a Megrendelő jőváhagyásávaliőtá|lársíbŁtosítékl*ł váItoztathatő.

5 Jótíllási biztosítélc
Megrendelő a szetződés hibás teljesítésével kapcsolatos Ęények biftosítékzként legfeljebb a

",.oődé" 
szerint! á|ta7źnos foĺgalĺni ađó nélkiil számitott ellenszolgáltatás 3o/o-őt eI&ő étéktl

jőtźltási biztosítékot hatátoz meg. Á jőtí|lĄsí biztosítékot a sikeres és hiínytatan átadás-átvéteh.jegyzőkönyv 
a|Átásakot kell tendelkezésre bocsá, ni. Á ió 

,|lási bŁtosítéknak a fenti időponttól a

iőtánási időszak íđőtartaafua kell tendelke zéste á)7nja.

A teljesítési bŁtosíték a Megtendelőt ilteđ meg ha a YĄllalkoző a szetződés tďiesítését a saját

éĺdellkötében fe]ĺneĺůilt ok miatt meg sem kezdi,vagy megkezdi" đe nem Íejezíbe.

Ha a Yállalkoző b]bás teliesítését a Megtendelő íľásbeli Íe|szőlítasa ellenéte ĺeĺn javtĘa' vagy nem

kĹiszöböli ki" abban az esetben a Megtendelő jogosult ahlbajavĺtásĺa szabott hatÁndőkejátát követő

napoÍI a jelen szetződéstőI elállĺri és a, jőtźllrási bŁtosítékothaszĺĄlni. Á Megrendelő fentiek szednti

"lá,JIá,"^ 
esetén a Megtendelő a szetződésszegésre voĺatkoző szabályok szeĺint kátéńtés kcivetelhet, a

Yá]taJkoző pedĺg vái]a|kozőidíjn nem iogosulq és a Megrendelő elállásáta tekhtettel nem illeti meg

kártérítés sem.
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6. A teliesítési és ióľírllasi biztosíték szolglhatátsának kötelezettségét Vállalkoző a Kbt. 134. s (ó)

bekezdésa)poĺýailapjäĺĺýjthaĘa,vá|asztąsaszerint:

Biztosítékokkal kapcsolatos egyéb rendelkezések:

A biztosítékotYáů]a|koző vá|asztása szeiĺt az aláłbbi biztosítéknýitási foľnábzĺ ĺýjĘa:

(Đ óvadékként a pénz<isszegnek a Megĺendelő [szeĺződéskötéskor kitiiltendő| vezetett

[szeződéskötéskoĺ kitöttendő] száműfrzetésiszádĄfua történő befizetésse| átuta|ással,vagy

(ii) pénzugp ĺntézmény vagy bŁtosítő áital víllaLt ganĺda vagy készfrzető kezesség bjztosításápal

(-) vagy bŁtosítási szetződés a|apjáĺ kiá|lított _ készfrzető kezességvá|ląlást tattallmzző _
kötelezvénnyel.

Á banki és biztosítási gaĺancia ĺyi|arkozatlak feltétlen és visszavonhatat]aĺ fizetéste voĺatkoző
kötelezettségvíLla|ást kell atta|lĺaznia a2 q|qpjogoĺrsfony vŁsgátata nélkiili frzetésikőtelezettségte, az

a|ábbi minimális ta:rtalommal:

- pontos hivatkozás a ielen szerződéste,

- azt,hogy a bŁtosíték aYá|lalkoző telesítési kötelezettségei bŁtosítékául szolgá\

- a Megtendelő, mint Kedvezmény ezett/Io1osult męielölését,

- a vä|]alt frzetési összegeq

- az éwéĺyességi iđejét'

- ĺyjlatkozatot hogy feltétel nélktili és visszavonhataiaĺ,

- ĺyllatkozato! mĄ szeľint a Kedvezményezett első Ęénybejelentéséte kif"g". és vita nélktil avÁl|ąIt
frzetésí összeghatfuźĘ báĺĺnilyen összege! vagy összegeket u ĘénybejelentéstőI számitott 5 banki
munkanapon beltil kifizetnek aKedvezméĺyezettnek anélkíil' bogy a követelés dapjátvagy tndokát
bŁoĺýtania kďjen.

Abiztosításí szerződés a|apjáĺkiállított _készfrzetőkezességválJa|ástt^ftA|fruzó - kötelezvénynek -
abatosítékiellegéből adódó lehetőség szerint _ ugyancsaktata]maznia kell a fenti adatokat.

8.A biztosítékok adásáĺakelmulasztása srílyos szetződésszegének minősiil aYáůLaIkoző tészétőI.

8.Megtendelő a biztosíték futamide|ét követő 30 napon beltil koteles a Vállalkozőĺakabankganĺaa
nJj]atkozatot vis szaaĺĺ n i.

10.Á biztosíték tendelke zéste állőösszege a Megtendelő kóvetelésének kielégítésével csöLlken.

12. Kapcsolattaľtás

t.A Yál]zkozó köteles a munkákĺa vonatkozó jogszabátyl előfuások szeĺint felelős műszaki vezetőt
kingyg2ni. Á Vállalkozó köteles biztosítznt, hogy a felelős műszaki vezető a kcitelezettségeit a

vonatkoző jogszabáIyokkal összhangban teljesítse.

2.Á munka Ío\yamatáuvoĺatkoző ĺnindgn jőváhagyáłst"meg1agadást, utasítást értesítést aYát7akoző
tészéte kézbesítettnek kell tekinteni aklkoĺ is, amikoĺ azokat a felelős műszaki Yezető átvette a

Megtendelőtől.
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3. Á felelős műszaki vezető, valamint a Szerződésben meghatÁtozott szakembetek személyének

megväLtozta!ása esetén anőIhaladékta|anulértesíteni kell a Megtendelőt. E köĺben a Kbt. 128. s (3)

bekezđésében foglaltakta , továbbá, a Kbt. 132. $-fua figyelemmel kell eljámi. Felek rögzíĺt hogy a

Kbt. 128. $ (3) bek. elkelrnązása kapcsán Yál]akoző fuásbaĺ k<iteles a szakember lecserélését

mege\őzően Megtendelrő tészéte a Kbt. 128. s (3) bekezdése szeľinti jogszabáiyl feltételek feĺnőilźlsőt
itäsbaĺ ĘazolĄ a sztikséges indokolással és dokumentumok csato|Ásával.

,{ műszaki vezető cseréje a szetződés módosítását vonhatja' trragl .utáĺ l Kbĺ 732. $ szednti
koĺ]átozásokkal.

4.A Vállalkozó felelős műszaki ve zetője:
Név: [szezőđéskiitéskoľ kitöltendő]
Felelős műszaki vezetőiĺéýegyzéh'szálmz [szeĺződéskiitéskoĺ kitiiltenđő]
Cím: |szetződés kötéskor kitłiltendő|
Telefon: [szeződéskötéskot kittiltenđő]
F axz |szenődéskiitéskor kitöltendő]
E-mail: fszetzőďéskiitéskoĺ kitöltendő|

5. A Megtendelő tészétőI1ýĄlln|koző tészéte utasításokat adő szeméÍyek a Megtenđelő tészétő| a

következők:
Név: [szeĺződéskiitéskor kitöltendő]
Cim fszetződéskötéskor kitöltendő]
Telefon: [szetzőđéskötéskor kitiiltendő|
F ax: fszetződéskötéskor kittiltendő|
E-mail: [szezőđéskiitéskor kitiiltendő|

6. A Megrendelő műszaki ellenőĺe(i):
műszaki ellenőĺ adatal
a) neve (elĺrevezése) : |szenődéskötéskor kitöltendő]
b) cime (táĺýtőszám, telętilés, wtca, házszám, emeleą ajtő vagy Pf): [szetződéskötéskot
kitłiltendő]
c) ĺfiegyzéW szÁĺr'ą [szeľződéskiitéskot kitöltendő.|
d) Tet. /Fax |szeruődéskötéskoľ kitöltenđő|
e) E-mail: [szeĺzőđéskötéskor kitöltendő]

7.Amennyiben Felek alta| nem ňgzített minőségi" illewe mriszaki tfitl]frrt éĺntő kéĺđés meĺiil fe|
úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt és a mi;lszaki ellenőrt ha]Adéktd^nul írásban tájékoztaa\ najd a

kapott utasításnak megfelelően köteles eljáłnl. Felek tudomásulveszit hogy a műszaki tanakomhoz

képest a Munkát eltétően végezĺĺcsak a voĺatkozőiogszabátytĺendelkezéseknek megfelelően lehet.

L3. Szeződés módosítása, megszűntetése

l.Felek togzíat bogy a je\eĺ szetződés közbeszenési eLjfuás 
"l"pjá^ 

keńilt megkotésľe, ezétt a
kőzbeszetzésekĺől szőlő 2075. évi C)(LIII. töĺwény ĺendelkezéseit is alkalmazni kell a jeleĺ szetződés

tďjesítéséte, módosításőn és megsztiĺrtetéséĺe. Á jeLeĺ szenődés kiegeszítese,vagy módosítása csak

itäsbaĺ, a felek közös megegyezése a|apján lehetséges.

A szetződés módosítása sotźtĺa Kbt. 141.$-ában foglaltak táľr'yadők.

2. A Megrendelő a szerzőđéstő! a szetződés telesítésének megkezdése előtt bátmikoĺ e|ÁL}ha\ ezt

kcivetőet a teljesítésĘ a szetzőďést fe|ĺnondhat1a. A megĺendelő e|ÁJ]ása vagy felĺnondása esetén

k<iteles aYá]]a]kozőnak a dtj ańĺyos tészétmegfizetni és a szetződés megsziintetésével okozottkÁtt.
megtéđteni azzĄ hogy a káta|aĺltás a vá7|a)kozői dqzt nem halađha ýa meg.

,-',:1'
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3. Á Kbt. 143. s (1) bekezdése aląpián a Megtendető a szetződést felmoĺđhaýa, vagy 
^ 

Ptk-ban
foglaltak szednt e|áI]hata szerződéstől a következő esetekben:

a) feltét]entil szfüséges a szetződés olyan lényeges módosítás a, amý esetében a Kbt. 141 . s a|apjáĺ
új közbesze ruési eljfuáĺst kell lefolytatni;

b) a Vállalkoző nembiztosýa a Kbt' 138. s -ban foglaltak beattásáĺąvagy aYő||a|koző személyében
éĺvényesen olyan jogutódlás következettbe' amĄ nem felel me1a KbĹ 139. $ - ban fog|altaknĄ
vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapián akozbeszerzés szaba\yaiĺak megszegése miatt kötelezettségszegesi
e|jfuás indult vw az Euópai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke dzpjáĺ indított etjátásban
kimonđta, hogy ^z Euĺópđ Uđó joýból etedő valamely kötelezettség tekintetében
kötelezettségszeges tórtén7ésabfuóság íItalmegállapitott jogsértés rniąttaszerzőđés nem sernmis.

4. Á Megtendelő koteles a szerződést felmondani" v^gy - a Ptk.-ban foglalak szeint - attőI
elállni' ha a szeruődés megkötését követően jut tudomásáta, hogy a szenődő fél tekintetében a
kőzbeszeruési eliáĺás sotáĺ hzató ok álIt fenn, és ezén. k' kellett vo|na zámi a közbeszetzésí
e|jfuásbőL.

5. Á Kbt. 143. s (3) bekezdése alapján a Megrendelő, mint ajánlatk&őkéĺt szetzőđő fél jogosult és

egyben köteles a szetződést felĺnondani - ha szfüséges olyan batáĺdőve|, amĄ lehetővé teszi hogy
a szeęődéssel éľintett Íe|adata e|IáasátőIgondoskodni tudjon _ ha
a) a Yá)]a]kozőban kozvetetten vagy kozvedentił Z1o/o-ot megha|adó tulajdoni tészesedést szetez

valamďy olyan iogi személy vagy személy". iog" szerint |ogképes szefrezet, amely tekintetében
fennáll a Kbt. ó2. s (1) bekezdés k) pont kb) ďpont|ában meghatatozott feltétel fennáll.

b) Yal]alkoző közvetetten vagy kőzvetlentił Zío/o-ot meghaladó tulajdoni tészesedést szetez
valamely ďyan iogi szeméVben vagy szeÍnélyes joga szednt jogképes szefrrezetben, ameý
tekintetében fennáll a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatátozott valamĄ
feltétel fennáll.

6.Megendelő iogosult a Yá|]a]kozó súlyos szetződésszegése esetén - ftásbeli ĺyjlatkozatával
azoĺna|ihatźllyĄ Megtendelő ]ráttéitési kötelezettsége nélkĹil _ a szetződést felmondanivagy attőI

elál]ĺri.
Yáů]aJkoző súlyos szetződésszegesének minőstilő ok ktilonösen, de ĺemhzfuőlagha
- a késedelem,qfie\yéttaYálla]koző feIelős etéie 10 napot;
-YálLalkoző hibásan teliesít és a hibát 10 nap dattnem javtýa ki teljes köĺűen;
-Yátl]dkoző a teljesítést jogos ok nélktil meg1agađja;

- Yá]]alkozó jelen szerződéseĺ a|apalő kötelezettségeit olyan jelentős méĺtékben megsuegte' hogy
ennek következtében Megtenđelőnek a további teljesítés nem áIl éľdekében;
-Yz|]a]koző felfiiggeszti a |rifizg1{5eŁ ellene jogerősen csőd- vagy felrszőfiglá3i e|jfuáĺst tendelnek el
Yźllakoző legfőbb szeffie a tÁtsasíg vége|számolásánĄ mękezdésérő| fe|számotáĺsának

kez deménye zés&ő| batÁtoz;
- jogszabőiyor',vŻgy a jelen szetződéseĺ alapuló felĺnonđási vagy e|Á)lásiokok fennállnak
- YáLlalkozó bárĺrrilyen módon megtéveszđ az Megteĺdelőt, vzgy vĺ|őtlan adatot szo|gpltzt és ez

közvetlen vagy közvetett módon súlyosan kátos hatással lehet a lényeges szetződéses kötelezettségek
teliesítéséĺe.

14. Vegyes ĺendelkezésekés e

1. A jelen szetződésbeÍI ÍIem szabůyozott kéĺdésekben a KbL, a Ptk., vąlamint a vonatkoző
min denkoĺi hatályos jogszabáIy ok tányadők,

2.Felek kifejezetten rcgzíĺt hogy a szetzőđés teljesítés&e a Kbr 140. s (1)-(9) bekezdése nem
tĺánvađő.

tt 
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3.A felek megállapodnat hogy a szerződés teliesítése soĺán kózötttik felĺnetĹiLlt vitás k&déseket
előszöt megkísédik közvetlen atgyzlasok űýáĺ rcĺdeznl.
Az egyeztetés eĺedménytelensége esetén foĺdulnak a biĺősághoz. Jognta esetéte a megtendelő
székilrelye szeĺinti bitősőgkizańlagos illetékességét kötik ki szerződő felek.

4.Megtendelő és a Vállalkoző tldomásul veszit hogy a munka kozbeszetzés teljesítéséhez
kapcsolódit így a munka ellenéľtékének kifizetése sotán az adőzás ĺendjéĺől sző|ő 2003. évi xcil.
töľvény 36/A. $-ának (1) bekezdését kell ąlką|rnązĺi. A szo|gpltatő tészércbavoĺtz nettó módon
számitott200.000 foĺintot meghaladó cisszeget a megrendelő abban az esetben frzetki}nz

a) a Vállalkoző bemuta\ aađ vagy megktild 30 ĺapĺál- nem tégebbi nemlegesnek minősiilő
egyiittes adőĘazolás7
YLgY
b) a Vállalkoző aklfrzetés iđőpontjában szeĺepel lkóztanozásmentes ađőzőíadatbázisbaĺ,

S.Amennyiben a jelen szerződés bármelý tendelkezése éĺvénytelennévä|na,a szetződés többi tésze

továbbľa is hatátyos és érvényes matađ. Ebben az esetben a feleknek olyan megállapođásta kell

i"t"i"t amĄ leginkĺább megfelel az éwéĺytelennévált rendelkezés eredeti cé|jänak.

6.A Megenđelő aKbt. 136. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az a|źĺbbia|gtĄa eIő:

a) Yálla|koző ĺem frzerhe\ illetve számojhat eI a szetződés teljesítésével összefiĘésben oIyan

költségeket, melyek a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő tatsasäg tekintetében meriiłnek f"|" és melyek a nyefres ajänhttevő adóköteles

!övedelĺnének cs<ikkentésére alkalmasak;
b) a szetződés teliesítésének teljes időtaftufr:la, alatt tulaidonosi szerkezetét a Megtendelő szátnán
megismerhetővé teszi és a Kbt. 743. s (3) bekezdése szeĺinti tigyletekľől a Megtendelőt
ha'Ladéktdanul értesíđ.

7. Felek megállapodnat hogy a szetződés teliesítés sotán léteiovő, szetzői iogi védelem alá eső

alkotáson Megendelő tedileti koiátozás nélkĹili' hztátozat]aĺ íđejű, hzátólagos és haĺnaďk
személynek äadbatő Íe|hąsznäLási iogot szeÍez, tová.ľlbá iogot szeÍez az a]kotas (terv) átdĄozásáta
is. Felek megállapodnat hogy a Lénejovő szetzőí |ogi védelem a|á eső alkotások a Megtendelő
tulaidonába kediłnek.

8. Á Vállalkoző váilalja,bogy akozbeszetzési eljátáshoz és az 
"|"piá^ 

kötött szetződés teljesítéséhez
kąpcsolódó dokumentumokat a teljesítés Megtendelő áItah eLfogadását követő 5 (ó0 évig megőtzí. A
fentiektől eltétően azon dokumentumokat, amĄek a szeruődés megszűnésekoĺ a Megtendelő
tészéte átadásta kedilnek (szetzőíjogi védelem a|á eső művet alkotások) csak a Megtendelő számán
töłĺ;énő átađás iđőpoĺýáĘ köteles a Megtendelő ĺľregőnzĺĺ.. Ezen đokumentumok őtzésétőI azok
ánételétkóvetően a Megľendelő, mint ĺrlajdonos köteles gondosko.lni.

9.Yál|a|koző a szetződés teliesítése soÍán, kommunikáciőjában, viselkedésébeÍl nem kozveút
szegtęácíőt csökkenti a csopoĺtokĺa voĺatkoző előítéletekeĺ

10. Jelen szerződés teljesítése, érte]nezése kapcsán a Felek a dokumentumok a|ábbi sorľendjét

batźtozzákmeg:
a) A Fe1ek által megkötottszexzőđés
b) A közbeszeĺzési etjátás ajó,n|,a1ft1ęy fe|hivősa

") Á közbeszetzési eljfuás ajádattéteh dokumentácĄa és a Hęészítő tájékoztatás
(amennyiben ĺeleváns)
d) A közbeszetzési eljfuásbaĺ benyújtott és elfogadott ajáĺůat és annak bláĺĺypőrJása
(amennyiben releváns)



Felek megállapodn"t hogy fenti b.)-d) pontokban íľt dokumentumok ktilón csatolás nélkiil is jelen

szenődés mellékletét kép ezik.

11. Jelen szetződést szeruődő felek elolvasás és megétés uťán, mint akaĺatukkal ffiindgĺrsęÍI

megegyezőt jőváthagyő|ag 4 pé|dáĺyban alÁinát amelyből 3 péIđáĺy a Megendelőt és 1 péIdáĺy a
Vállalkozót illet.

Budapest,2016.. ..,,....."

Megrendelő Yá|]a|koző

\.. \
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ľÍnĺr,l ľlzoľľsÁclJ_iGYfoKÖuyv- l.is ĹttÁsľl.ilJ $7,AKVÍil.liM-'!.ilĺy

arrrel.ľ ĺc]r'ét

t'iil:o,ľú' a [ibĺ.. i 1). (\ (]) l:c|iĺ:ztlĺist: szt:l.irlĺi ltiľĺ|t.lllrtill\' rrt1l|ĺiili l'i l'tlt':l|:i:i ĺlt1||iiiIi |tiizllĺ'szt.l.zrisi

eljĺiľĺísb'rn ł |>t:tiľli,czt:tl ĺrjlillllrl.l|i tirt.ilit.lt:sć.l...r.ĺttl:tl|rĺl:z..jĺlll ]](}l(i. szĺ'1ltt.lllIlt'ľ.lĺ)'

1. J\.íc5iállapítĺisl.a lĺc.:ľĹilt' hĺ,lĺ1,az ĺ:ljĺiľásllĺrll 2()l(l' szi'1lli'lllllt.I']]l- rlĺr1ljĺirl llilĺrlľ1i.itllisi ĺi'Iszĺl|ítĺis tis

łi:lr.i|á.u;ĺlsírĺr.* |lĺ:ľc:s' r.irInl'uillt a |rllĺ. (l9. it ( |) (lj) |lt'|iĺ.zĺIcisĺ. sz.,.r'illti iĺ1lrzĺ'llis ltĺil,tis |i.'t'iiIt

l>c'liť.rćsľc. 1lł) | ó' sz<:1,ltc:lr'lllcľ ]]-ĺl. ll'r1rj'irl l ().ĺX) ĺll.:ti lrilr:il.it|.ir.t.l.

clĺllĺltltlĺ:l'l|'t'tlrlĺrlĺ lr'ltlqr'izs.g',,.ilzisril |it'l.iillĺ.k ĺis llz;rl.illlli'l|i 'iIl'r1líllr:rĺ.iĺr|i 
lrt.'1':

tIiárrypótlási fclszólítás ćs fclvilágĺl$ítiis kćľćs az, alzllrlriak slz.cľiĺlt kcľÍi|t l<ilrĺtc:slittisľlt:

lI-ufe-ĺ:-,,-IJau.Kft ,.(t193_I!uĺ!ap-cs.t'.Kouyvk(iĺőrr.22')

I\z ajátl'|atk&ő akozbeszcrzćsi dokunrcntáci() 41'.23. p()ĺrtiábän a kiivctkczíĺkct Iratároz|'źl tlrcĺ]:

,,i|).,,|:;t|ĺ1nh|tcl.,őnckai'ĺljőnluĺtÍllĺlątĘĺko1tutĺÍia//ĺłąlĺkiúĺľ/ijilllh:ľlllĺ
l/jűľĺÍ.rľľcrlllltíllytłkĺpptlnną9köĺritĺ.łieľ:,1iiĺí'ł/'laĺĺil1,|ltl
|lt:ll1lńj1a11a..,]k.iaita/iii/:cnĺ:erabcn'|Ą)'ť/ľnĺltlktll/l-ąllniu';illh!:,'ll;lly
liĺĺkii(t$íĺi'ł..,1linĺiek'ľntli/tlll1,tlľta'łtljill/łl/tľaiÍlltkĺl.ĺącľą,őlĺ,łl'lĺlI,i/),|l
0l.!iij\.iiiiő.|ĺłl.lą,/ki/|lĺlll1,lif1tlultl,lntl/1,ĺlľn'p,g1,tl/l.llllllľluIitl\,itt/ĺ\,]ł

.\z lrjl,rnlal'ĺ.cr'.j ĺiIlal l:clrr'rijĺ.clĺ.t aiz,rrllar lr ĺ.cĺlIiclcl|ĺrtlrrclll'ttll.l()l tlC:tD Iltt1 aIIllazza.

lttiľjLilĺ:tzĺtjlilllalĺ'ĺ:r.ĺ.ĺt.lrĺrĺ,;ľ|.'i,i,.'ľpť,rl'islĺ.t:rt'll't::l;cna|cllt'iĺ'|ĺlliullclltrllrlĺ'llrlľrijtsalt:!

',| Bĺnihj BiąoÍÍ.łű9nlľ,gÍ//apĺĺotÍa, l,,L!),uiufállhtlĺluÍ a llití4,1llitli'łĺ ntlýihlĺfuu lľĺą,lijĺuĺla'

[:ąul'l-ą'I)uÓ-Kfi,(1L5jlludap_ęĺ'lšekęt..t'y.ę,!.-49J

L.) l\z aiáĺ|attevő az ajánlat 9. oldalán benyújtotta a 3/|3. számú nyilatkozatát, az<lnban a

tćnyleges tulajdonos esctéhen feltüntetett takóhely nem cgyezik a nyilvánosan eléľhctő

cógkivonatban szeĺeplő információval.

l'tĺ1ľjĹi|< ^z 
aji.rrrlal'ter.óĺ-, lro5x'[|{61'pórJás kel:eĺ:ćlrcrl a ĺtnti'elĺrrek' rrrcqĺelt:lĺicĺt lrrĺltlĺlsítĺll.l

ilĺ.rlirtlrrc rr t'ttlrl<lĺ, rrt'Ĺrj tsa lr e!

II'JinihjL}iąttÍŕ.ttl,gllllł,4ti//ĺlflíĺo/ĺa,I]0,ą),(I:iĺljúnhtĺtłuĺítłhitil47łĺ1ĺLi.ĺĺle.ýil/c/ően
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.i | |iltl l-ľl ĺt. sĺi o.i liŕir. c tr'l l'ĺl ĺ1 ĺlr.<:k ĺl<:Ii.

IIufę:ĺ:.-.Ilau-Kft.. (ĺ19-3 IiuĺJ.ąpe'sĺ K
;'.}' l' (l) bc.|ł'<:zdć:s c) lltlrltia ala1ljáll tiľr'ćtn.t'cIe n.

ll]l-ĺ 'l.ine Í..+íĺ-őipaľt.T..tt' {L2-13 B-udap.e$L J.I.olląn-cĺi ú1 21.): ;\z ajziĺl)atrľő ĺ,rltai be ĺll újlclĺt ĺr!ĺirrl'ni

ť'rvt.:ĺri'csne k ĺr-rirrősít]r.ctćj, nre91ĺelel' a kclzl>ĺ:szcľzési clolĺr.lnrcrrtáci*ibaLl ĺbĺ1lalt.akrralĺ. ,Ąz aizinlattclr ĺí
11e lll ]ieľĹi]'t f'.cl-szóJíľisĺa a pérrzĹiĺ:.................i'i cis o,azclaság'.t' ľ'aJaĺrritrl' nlr1íszaki cis szakrnai allĺaltĺassá51l

lĺĺ.i.''clel.lrlćĺrr. ip,azoiásáĺa, teljlrteĺ'l'el a lśbt. ó9. (\ (.|) ćs (5) bek<:zcléséľe, aľreh'aJapjĺin az éľľćkcIćsi

sĺlľľetl.i ĺ:lsćj e s másoiiilĺ ilel.1.g2..'-. tcliiĺrtcĺ'ćbcll lĺéľ i1';azol1rs.; ll'z aiáĺ.i'al.|ĺć:ú)'

\ |(l. 1.lcllll'|'>ltli ti;ql'ĺrlĺ';rli 'rla1riĺill 
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a.) '\ liiir.ĺ:r'lĺt'zĺĺ;ljliĺlllrttcr.iilĺ lílr.łl Ilĺ,lrt.ilittllt:tj:irrl;rl ltlt'i,It.It'l:rz;lj:irt|;lĺtĺilĺ'li ĺi.Illír.'i..ll;r'l ti.

l:au-na-l).uÓ Kft' (1l5-5 I}uclal:cst, |lĺ:kctĺ.yc tl. 49.):

.\iĺirllĺrri liĺ (lrt:t:ĺ'ti l I t ]|.): :](), l :ij].:il () l 
jI

.|ĺirálJĺisi iclĺiĺ.aľl'aln (.3ó ó() llĺilllrp lĺłiziirt. Ilŕlllĺ1l,l|iIlllrl): '1(l Ilĺ-lĺr:r1l

l('tśst:ĺ]i:lľlri ls.citbéľ lrlt1li ĺrrt1l.t<iliĺ: (llliĺl' ()'li'|.il/rl:l1l' trl;tr ').''.,/ll;r1l): |.).i'/ĺl;r1l

b ) \ ]<ŕjr.ct:]ĺcző ajĺĺllJĺĺt<:r.ĺi ĺĺlĺ.ĺll Ilt:ĺll.tijľrltĺ ir|ĺ1rrlĺtl -ć'rr.t:ll1.ĺ;sl]i:|i

lĺt.lzbcszer:zési ĺltr|ĺltl.lrt:ll|1rĺ:iĺil;ĺrrl |ilĺ1l,alr' lĺi!r,ĺ:t'clĺllćlll,ĺ:|ĺllt:|ĺ:

llliĺlíisítllctć!, rrlĺ.ĺ1|i.It.l ĺ|

l.il] -.I,in c_ I.'. pÍ-t-cí i p a'ľi 7 tt, (121,1

N cľl ĺi a jáĺllat'i ĺ,rľ (l;r) : 2().lJ3:j.|i?( )

.J 
ĺil'li11ĺis i i tlőt'a ľt.al,lr : .i(l h ĺiĺla 

1>

l( <:scĺlcl rlr i lĺijl'bŕ' ľ n a 1ri ĺlrć' l'ĺ ĺilĺt: :

t}u{ąp.cęą lIĺlll.alrcli ťlt 21.)

l;ĺ

(}.li.',''/ ĺr:r1'>

c.) '\ l}íľálĺl Bizĺltlsirs1 ł |ĺijr.cĺl<czŕí ajáĺllaĺlt:r'ŕí lriiillIlrt':it j;lrĺs.lIjĺ ĺr lrll|'.i.3. ii (|) llĺ.lĺ<.:,,ĺlr:s ĺ.) 1ltllrt!lr

al lr1l |ĺi ĺl é ľľ ti lrl. ĺ c)<'ĺ l ll t: |ĺ nrirl ŕís íĺ,c ĺl i :

I l. rlĺc ĺ:: ll zru Kf.t, (1.193 l} 11da1lc !';'t, Kiiny rl kii ĺŐ ą. Z2.)

'\iĺĺrllĺrri liĺ: illct.lŕl I'l [..l:): ]]().1 j(l.(l:i.1 | 
jĺ

|ĺirĺĺllási iclĺitĺ'rľt'alr: (3ó (t() h<illĺ1r |ĺćizijrt, hĺinlr1lĺllĺl'lĺrĺl): .ió ll<iĺllr;l

|(ćls<lĺ]elnri liĺ.itlréľ ĺla1li lut!ľt'tĺlic (nrirl' ()';i.''i,/ ĺltr|)' lllas 1Z.'.i,/ĺla1l): 1.,.i'/rlrr1l

e.)

.\ ľc''rrĺlc]l<ezćsľe ĺil]<i (.eclezct és lrccstilt' ĺ,:ľľŕ:lĺ a lićjr'cdĺcző: 20,2!i3.960 I';t, (ĺlĺ:ĺt'ĺi ĺiľr,óli)

'\ z cl | 
1r ľá s ęĺ'ę ĺLué-uyes.łck ĺryilr'ĺi rrítlra t ó'

d)

|.) -'\ lĺŕjr.ĺ:t'lĺ'cző ajzirll'att.er'ŕí ĺlvrijtĺlt'l:a llc:

ą-iáďatol 1 ()( )0.00 Po tl t s Zź1ĺ1r llra l., c zĺi] tal

lcu|cllll> áľ ć:ľĺtili aľĺ,t,ll.ri -ć-ĺvćnyesnck ur-inősĹthęt(ĺ

c l j ĺi l.ĺis l-l 1' c ľĺ.c sť:ĺr e k lr l i rr ŕĺs í t lr clt ćĺ :

a

ź|z

ľ-aun-ą.-I)-.il_ó--Kfĺ.(11-55!}u.(L4pę$(,,.[š-ę-ke.tty-Qu,49Jl
,\|ĺĺĺllari til: (rrĺ:tĺĺi llt)l.]): 20.152.5l() ľrt

|ĺilállĺisi iĺlĺít'aľlaľlr (3(l ó() hĺ;rlap lĺijzłjĺt. hórraprlklrarl): 3ó }r<iĺlap

I''t1sctlc]lrri lĺijr'l>t1l. na1li ĺlrŕ:ľtĺí|ĺĺ: (nrirr. ()'5.)'i,/tra1l, lrrax 2(''n/rra1l): l0..'/rra1l

.cl.) \ nycrtcst kövctii ajárrlattcr.ćíĹ nctn jar,asĺll a I}íľáló I}izĺlttság mcgállapítani, tckintcttcl

rcndclkczćsrc álki fcdezetrc.
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ľ-(}Y-ĘN t ĘĺItÁI-n, !:|' l'^ !,

1'{1g1r.ú, a I(bt'. il'. ii 1ĺ) l ĺ:lit:zcltlst'szĺ.ľirlti Ilil.tIt'tlllŕ'rlt.rl.il|iiili t:iĺ.ĺ1\,,r|;i.ł llĺiIliiili |iil:zIl..szĺ.l,zĺi';l

clIliľĺisl>all a l;t:ć:r:|ĺr:zctl lljĺirllĺrtĺlli tll.|ti|ĺt.lŕ,sĺ.l.t. t tlĺlĺ|ĺ|iĺl7ĺ,lĺrĺl 1,]{) l (i. szt.1ltĺ.lllIlt.l. i()'

]. N.tcs1ĺillapításľa l<cl:Ĺi)'t, lrclt1\'ĺtz t:liĺil.lisIlĺrll 1l.()l(l. szt.1lt<..rltllĺ:l.l]|' ĺlll1;iĺrl llilirlt';l,itIlisi Ii.lsz.ilít:is tis

tc]rłlĺĺsosítás lĺél:c(s, r'alalrriĺlt ĺl Iil>ĺ. ó9. \ (1) (1j) llľ|it:ztlí.sc sz<'l'iĺlĺi iĺl,lrzĺl]ĺis litirtis |it:t.ilIt

bel<riľćsl.c.'' 201'(l' sze1rľeĺrrl;t:l: 2tj' ĺrĺ1ljáll |().()() ĺiľlri llllĺńl.iĺlőr't:l.

2'"\bcĺrt,rijtot.t1ri/.tĺrvpótlásĺ:lkószrza]liallllltsslit,i|<iir.t:trlltl
clĺllĺttlĺlctrl.ulrrĺ:l< ľrlet1r'izsg;álásľĺr lĺc:l:Ĺrlĺr:li tis lrz allilllliltli li||ĺ1lírIlĺrrĺi;rli lllĺ'ĺ',:

lliánypĺitlási fetszólítás ós {ctvilágosítás kćľćs az al1rlrlrial< sz.criĺrt l<cľiilt kilrĺlt:sziĺitsľa:

I I tl ĺ.cl.,'ł! au Kfi. (11.93 l!uE!a.p cs t, Kiinyyk(' ĺŐ L|, Z2.)

luz aián|atkćrŕj a ktizbcszcrzćsi dĺrktllnclrt1tciő 41.f3. p()'rtiában a k(ivctkcz(íl<ct lratĺiľĺtz-ta rrlcĺš:

.,.ł,i. ,.l'; cljĺillltllĺ.ĺ.l,ti.ľĺlk' tll tljtill/ĺltĺil.lo

e/j,:irĺi: e,rer|tl'łt;l11lľk.ĺppu llłľ:gkiiĺdtĺ 'ĺą.ľľ;.lÍlĺi.ł

lllľll1,if /ĺlniu' I k'jl'iĺľ/l il|ľlll.Ícnl|lľll .lł3
nlík,łjtl,ĺ.,.t;/i.;'''.|.ii,llĺilkľn/li/tlll1'ĺłľ/1.s,,,,1,,,,,//ľlj.lltlk.
ĺ)l'.!('It/i:\..iiii,i/ľn'ą,ĺk.l//llĺłll1vijtłnia,l'llllľll'llľnli'!),ľl1.llllllľ/

,\z zlizinIat'lcr,(i áIl:a] lrerrvújtott ajáĺrlat a ibrrĺ:i cl<llĺutrreĺrĺ.uttlol' Ĺ1cl11 ltlrtłllĺ.niĺzztt'

IićľjĹili az ajárrlattcr.ćít. Lrclsl. lriánľpć:tlás lĺeľetélrcn a |'cnĺi cl<llĺtrľrlcol.ullloĺ' Íl\:liil:sźl l)(:!

.1Bĺní/ĺjBi;otĺ'tti.gĺłl,ýakénĺlnewillĺ4lĺĺoÍÍallĺ,hą<ľa\..ĺłjrinhłĺ.fiílhitill1flĺiĺ/ĺí'ľtlllĺ'ýi,/ĺ,lőľn

Iłzlrrn.ą-I)uó-Kf t.(u5.5.I}u--qląp.e_st''llctplĺypu",-49-,)

1.) hz ajántatĺevő az aián|aĺ 9. olclalán bcnyújtotta a 3/I|. szátnll nyi|aLk<'>zatáL, azon|lan a

télrylcgcs tulajdon<ls csctébcn feltüntetctt lakĺihcly nem cg.ycfik a rryilván<lsan clćľhctŕí
cćgkir,onatban szeľeplő infĺlrńácioval.

liĺ1ľjirlií|./.ajirlllĺlltcr'<1ĺl.h<'lĺ1l'hiĺinľprirJĺiskc.ľel.ti[lc:llali:lll'it:lĺllc
tl ĺ l|i tl l'lr<.:lr t t.tĺ.l1 ()1. l.l \ ú j ľs'l bc l

]'ĺ3ĺnihiBią,ĺlĺĺ'ttig/a.Ejakćnĺnc.9úl/ąikllĺlllll,Ilo,g1,a1ujálllaĺĺĺłuőłlliűl4|lĺiĺLi'ľ/

2.) ;\z aiánlatl<éľŕj a lĺŕjzbcszeĺzési' doktrnrerrtáció 41.7' porrtjában a kör'ct]<ezŕjlĺet lratáľozta ĺTeq:

,,1,Ąi.aján/aĺĺcuĺínľka;Ęűll/ĺlĺállull/'ćĺic.łĺÍľaą'oÍĺk'ti/ĺ.rĺ;,4l,cĺĺ.rÍ'r'g//|lał14llĺjtałitl,
łlĺ,ą|lłĺĺilnlą:o/Íak.rą,cľinĺ''',1jłÍn/łĺtľlőnt,k.tlĺlctÍrĺl:;oĺĺÍtĺľh,.rkii/t.tt;!!l,

f b nll ĺi / l ĺ lł ll u ko n ľľ ľtrj /ľĺ,l ) a i af ri n / a Íl n :;. lll ľ / l ti kľ / l fu k ľ / /.,,

../ 2Ł.,
iJ '!
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',|:,ilfł,ill/tlĺÍiłľĺĺĺiiu/lNll1'lí,jĺĺlĺĺĺlfĺlll/ll/Jlt|/)//Itl./!t//ir1\

lrćľjĹili az ajlĺnlalt.ĺ:r.ŕíĺ.. )'ltlo;l'a ĺillrtit:|it.t t.lt.|itl.,lĺli|ĺrls iill.lll:ill.tll rlyrijrs'I Il..!

'|Bĺni/ol3irĺt.ĺĺigĺąýakĺinĺłlt.gĺi//lpĺ/ĺl//tllll,lll4yĺl:;.ĺljlill/ll//ĺlľlí

Kbĺ. (l9. $ (4) ĺs (5-) bĺ-:kc:zĺ!ćsc'szt:ľillĺ.i iglrzĺl|.ĺis kćľĺis lrz tlkirlll'lĺssági lĺi)ĺ,cĹĺ:lĺllĺiĺrycl<lrck vitlĺ)

ul c g fc lc ! é-'! iga,ł ĺlÍás a ćľ ĺĺ-qk Ć b'c-lr :

I 
j all g:ą..I) u ĺi.-Iífi' {-1t5 5 llu-d 4p e s L lš ĺ: !ĺ c t t y q'r"ĺ . 4 9' )

1' Lz aián|aĺkćr(j a kijzLleszcľzćsi dĺlktllt-lt:ntáĺ:iĺi t'7. p()tltiźlball ĺl l<ŕir'ĺ:tl<ĺ:zťí gaz.clasitgi ĺis

pćnztigyi hclyzetľc r'orratk<rzĺi erlkalllrass1tgi k(iĺ,ĺ:tclĺnĺ!llyt ćs igzrz<llitsi lrrĺiĺlĺlt. hatĺiľĺtzta
mcg:

, -.'.J / kł hl a.ł u ą ĺlf ti n lĺl ĺ ĺ,a llí:
!,.ĺ' ',1nenn1,illtłn d\.. łfĺilllĺlĺĺ,ĺnli hiĺíľiĺlĺíl lląqľ/ĺÍ:,;!í

n,llĺlľlke{k/ega/áhbieĺÍótĺłni//iĺi.foill|/tllftl.tĺilt,,l/lilllt'ľ'fitl.gil/llliłĺ|ő

P'|,|j;|ĺ/20ĺ;.(X.j0.)l(oľlll'l.ĺllltl.lhl/t,.!.(t)bľk'ľą;'ĺ|i.tlĺlltk.t,')pollĺjllLlpjrill
3/ľ;',il/iią.lł1iľl',iiail.ĺllo.rlill.gĺl/lllitr|lillĺ/k;ii/.tąĺilllĺ/o///ľ/jt:.sĺirhľl''ĺi|ľ
ĺl1'lhĺk.oątlĺo|,:l/Íĺĺ/.l)iqgőľll.1lĺl3ytlĄ,tljiĺll/tltĺľľĺÍ
1:]iiŕ l/'i' łtlalok' ľľlltlľlkľąi.rn ĺi//nuk.',

ĺlł1ľ1rilizrzaiiiĺll.att'cr'ćlt'llc'tgl'aĺi:lrt'ilrllĺa]r:rlĺssĺitłiliĺjr.ctcllrrtirlt.llĺ:|ĺl.elĺilrrt:r1li:lĺ:lĺ1si('zĺlll1s;ĺl.a
lĺt'iz|.ltlszc:ľz-ésjtlĺ.>lĺ't.rtrlcllĺ'ĺicićlszcľiĺltiĺtll.lrriĺlrĺtĺlósĺ'ĺtľt,a]tltrrllral-ĺtl'lt'i|ĺĺl<ĺlzatĺĺtllr"riitsllcl

. ] I|ĺnihj l3ią.otĺsĺig |u,gpk.ľnĺ ntgĺillapĺĺotĺ'tlu, |Lągl

ĺl.; ujĺili/ĺl/ĺtłlő łlľ.(ž/ľ/ a7,ulkąlllla.,ł.tĺjpi kłipľh'llllćn),nľk..

:l.. ,Ąz ajárrlatlĺéĺ:ő a kćjzbeszerzési dolĺlrtrrelrtĺició 18. pontj áL.,ło a liör'et]iező ĺĺĹísz-alĺi ćs szalĺrnaj

allĺalrĺiassági ]ĺ.ôr'etclmérr)'t és igazolási ĺrróclot lratál:ozta trreg:

-,.Ją:.ĺl/kl/-ułl..lł4g.uulLĺlzat&lĺwl.dllĺLls:ľ_Ú)uk.lllľślląĺ.ĺ!ľpłą.ĺa:
..'Jlk,tl/lllĺl.r ĺlą,ĺjĺilh|ĺľľő, il/I(tľlt)|il,(tl ai'ĺlLi|l|liakntlk. łlýile/:

\lĺ..|/kĺ,l/lll(.ljr'rą|u/.íiLIĺIt,l,ĺĺ,/.l,'llllnrlĺ:ik,r.:,.ik,ĺą,ľ/jĺiľti.ĺ
i;l',hľll,;ľĺĺŕ'łjllľľll/'l,Í1úsľ,lć.ĺfl.,tl.g1'i/lĺĺĺi.l:ikilliĺaf
.r;ľrą'ot1ĺ.,:.ti,tłniĺn/l/jľ.ĺ:ĺ/ĺłĺ/(bt|yierĺl)n/.lľĺlnľiĺi.u/fll|in,nciákk'a/,

) lľllĺi i'l/k'u/lĺll.l',:.t,,i.l1,l kĺjllĺ,ĺł:/ltlĺíll),ĺiibIl lvlľlľlltiĺirul (hýi/jľ|ill ,ł) Íľ11ľ.ĺĺĺhaĺĺÍ'

I)?ti20ĺ;'(X')0.)l,.orlll.ľľllie/ľĺ2|.s12)tl&ĺ:;ĺlĺi.łillľk,,l.)/lan/juu/tl/ljtill,l:;tljtill/ĺl
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.l.) \ ľeoclcllĺczósľc zi]']<j f ĺ:clezeĺ- és bccsijlt élr:é|i ĺr lĺijl'cĺ.lĺ'czŕj: 2().2:i3.9ó() ĺ';r' (nct't.ĺi c1ľr'ŕ':li)

c'), \ z cl j ĺi rá s ę-f.p dtnć4y-eśiÍl.ęk nl'il r.ĺi ll ítlra ĺ:ĺj.

ĺ.) ,'\ köľctliezŕj ajárrlttt;er,ő ĺr1,ťlitotťa lre a lcgiobb áľ éĺ:télĺ ĺtl:árr\,ú égl.ćnyeĹuek_Íni!-ősíhetŕi. 
uá64tot ] 000.00 Poĺ1tsZám'TI a|, ezáIt.al az e\játás nveľtesérrę]< nrinősítlr'ető:

!::a-tlna..I)_uó-KŁJ115_5-.Budap-es_t'Rękęĺy-e-:ł-ĺt9.).
-\;ĺrniati ál: (net'tó FIUF): 20.152.510 Fĺ:

|ĺitńlllisi időĺ:al:t:atrr (3(l ó0 lr<iĺrap között, lrĺirra1:<:Iibar.l): 3(l lrćlĺ:la1>

l..tisĺ:.lt.lIrri lĺijľllć'ľ ľla1li ĺrléĺ:tékc (nliľl. ()'5.l,u/.ĺllrP, ĺrlax 2.li,/lla1l): l0 i',/llap

.ĺ1') ,\ nyeľtcst követő ajánlattcr,ćít ľrem javasĺll a|\iráI(l |\izottság rncgállapítani, tckintettel a

ĺcnđeIkczésrc állťl fccĺezctľe.

''\ <-sitl,ĺ'llt ()sszcs1c.zĺ-:s tcľ\,czc1' a ĺ..,..'t'ielin..l. nrcEf:clcl,ŕjcrl lĺészĺ.ilr' c].

,i,...ĺ

ľ.ę
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ĺ
i,.t.l

.. I'i..

]]!GY-I!N] |iĺlłÁ!,^] l:I .|.^ |,

t'ĺ.tľv,ľĹr. ĺr ]..'l:t'. I l:i i\ (|) llt:|ĺĺ:zt.lćlsĺ'szĺ'l.tllĺi lril..|ĺ.lllt.illi.ĺlr:Ilii.jIi llil.ĺ,,ľĺr|ĺis llĺil|ĺiiIi lĺĺjzIlt.rzt'l.zr.:;t

clj:iľĺisllltn a l;ĺ,:c(l.lĺt:zĺlĺĺ.:rjĺiĺll;rlĺllĺ t:ľtĺ'|ĺĺ'lĺistilr'r.ĺ,ltlll|ĺtl2.ĺi:ttl ll(}|(l. szt.1ltĺ'tllIlĺ.l..iĺ}.

|.\ĺt:ĺ1á|lĺt1lír,ásĺ.ĺtlicľillt,hĺlĺl\.azt:liiíl.;is|l;rl
ĺ.ch'i}áa'osíĺás lłćľés, r'a]alrlilll it |.llt. ó1). (i ( l) ()) |lt:|iĺ.ztltist' szt:ľiltti iĺ',irzĺlllis li'.il.ĺi.; |lt.r.ii|ĺ

llclićI:ósľc' ?0'l ó. szc1lĺ'etrrllel: 2ĺJ. ĺln1ljáĺl l().ĺ)() ĺll;ri Il;ltli ĺ.itlĺír,ĺ.l.

2. ,'\ |rcĺ.lt.újtot1 i1ii1111.pŕldzi

(l()ktlmctll'Lltrrĺ:k lrreg.r'izsqzilársra lĺ'cľii]t'ĺ:li t1s az alĺilll:iĺr|ĺ lilla;lít'llarĺia'|i lrrt:{1:

Iliánypot-lési fclszó-lítás ćq fclyilzigĺlsitás kćľćs az alirbbiak szcfilrĹ kĺ:ľii|t l<ibĺlt:suiĺ./lsľlr:

I-I u f' ę ľ.'I} ag-K{l (11'9-3- Iju.ĺlap c- $ l. K Ö lry vkij tĺlĺ ll . 22, )

|ĺz ajál.ůzltkcľő a kĺiztrcszcľzćsi ĺloktlrĺcrrt.áciő Ą1.f3' p()trti1lbaĺr ĺt kĺivĺ:tkcz(ĺkct' lrat'áľĺlz,|.a lrrcĺł:

,,! 3. .1,.; t,ljĺíll/tlĺĺtlllĺl,nĺlk. tlą, tlfĺilllĺlzillo
ľ/j,lľĺi.ł ,lľeĺlnĺllyľkipJlĺłll nr,gk,łiliiĺĺ i
fllylif/ĺlllill' .i k'lr/ľli iiIl:lll/lłľl.,bľľ 'ĺiś
nlik.ĺi,|,ĺ',ĺli.l:.'1lilltitlkľlĺi/l'ł111,1ls/ľ'rtljűll/łl//ľl,,ĺíntlk
ĺ)1.ąlttlił'iťii.|ĺľľl,rĺk.l//hľll],lij/aliĺl,tlnłl1tlllllfj,ą1t1l,llllllľ/l,unł;'ill|i;:;lll

.\z ajĺirllaĺtc:r ĺj r.r]ĺ:al bent'ťrjrctl aiánlar a ĺcrlĺ,r c]ĺl|ĺttll.tĺll-ltt'tl'}.|()l, t)(]ll'l l',,tľ|'lllĺnzz',.l.

l{éĺ:jiilĺ az ajárrlat'tcr.őt, lroq)'hiĺinl'1>óiJzis kcl:c:(ébcrr a li:ĺli.i Cl()kll']lC]r1l:|.lll:lclI. nt.iiit.*a l.lt'I

.ĄI3ĺnj/tí)3i7oĺĺ'l:ti,gtĺł,gjakĺiľĺnĺa3ál/apĺĺothllll,hąya:;ĺłfún/aÍteaíahitÍll'1ylóĺ/á.ľtllląý'ľhfn

[; au na' I) uó Kft. (11Ĺ5 B u-ĺt-ap- ę ę t' .lš.e-k-ę' !1.y ę ..u"., 4 9.)

1'.) l\z ajántatteviĺ 
^z 

aián?ĺtl 9. olđalán bcnyújtotta 
^ 

3/|3. számú rryilatkĺlzatáĹ, az<lnban a

tćnylcges tulaidonĺrs esctébcn fcltüntctctt lakóhcty nem egyczik a nyilvárrosaĺr clérhctťí

cćgkivĺlnatban szcľcplő infoľmáci<ival.

I{ć'ľjLi|ĺ ź|,/' ajrĺnllrtĺci'ĺ1ĺt' h<lp,,l'hiánľpóĺl/.rs liel:et'ćl:en :r ĺcllr'it:liĺlelĺ lrrĺ:ulclclŕít:ĺ-l ľl'l<idĺlsítĺlt.l.

clĺ ll<Ltľľlt:ĺl t l.tlr.lclt nt' ŕl j ĺ sa bc:I

.]Bĺn,i/łiBi:;1llll.á.g|a.ą1oklĺllĺ/i(,'ąűl/tIpĺĺ0I/ćIlll,llą9l,ĺlillfĺin/uĺĺĺ,ľő/litÍll11lĺiĺLi.ľĺ

2.l\zajĺiĺrlzrt'lłĺ1rĺ,íaliŕ:z|:cszcľzćsicl.r|ĺtlĺ::lelltációĺJ,7.porltiĺiballa|<ijr'cl'kc:zćĺlĺĺ:llraĺ:írl:ĺ-lzl'irl-'),'lc!:

,.::. .,|ą', t|álllaÍÍľľőľck ,.li ĄtÍnlatĺíhan hĺĺ'ťh'| ál.ĺl1l/ĺ kijlt.ľĺpucté.ĺ:ĺ kull baąlĺijÍauia, a ĺtnklullľllhiľiĺílnn

llląln/,iľo:3Íĺuk.łiľlzllŕ''1i,łn/iĺtnőlekaht,t,irałoĺĺ'tĺĺefkij/ttéśuďĺ.fĺPĹpĺlut/tłP0n,éĹś!Ékll4(+..\./'|
lil nlł ű ĺ l l ł h a ko ruu1ĺí /llĺl ) a i Ę tÍ n la ĺ ll o :; lľł a / li ka / n i c ke //.,,

gs



.Ji.,ĺ|rÍll/ĺlÍĺeliĺĺilĺĺllllelą,ijĺoĺĺtljĺíll/ĺĺ|)ti!/iIltthI////tl\.;lllk'iil|.tĺqllĺ:

Kc1ľjĹik az ajáĺrl'att'cr,ől',.hou;ľ a |t:llĺit:lĺt:t tl-lcl<ĺl'lrĺlil<trs ĺill.trr:illirĺl Il\|ŕlils1| I)(.I

.,1 t)ĺl.ĺj/ĺj BiioĺÍ.rĺ.ll tagj('Ikinĺ ntłgtilltl1liklll,llll, hĺl.ą'|,

Kb-t, 69. S (4) és (5) bckczĺ!ćsc szcritrti
ql egfę l.ę:lé s igąr--<ńás ą ćĺĺĺc-kclr ĺ: ĺl :

igz1zĺllĺis kćľć:s az aIkalĺlrassłigi kłir,ĺ:tclrnĺ,:ĺlycklrt:k r,rtlĺi

I:'-ąllną:Đ u ĺi .Kfi-.-(11.5 5 [3 ggl i1pc5 t, ti' c kc ĺ ty c (|' 4 9. )

1. Iĺz aiárĺ|atkeľŕí a közlrcszcľzćsi clĺlktlĺrrĺ:lrtĺrciĺi |7. pĺllrtjlĺlralr a k(ir,c[l<ĺ:z.ĺĺ gaztl:'rsligi cs

pćnziigyi hclyzctrc v()natk()z(i alkalrnassági [<iivĺ:tĺ:lrrrćĺryt ĺis igĺ.rzĺlliisi lrrĺiclĺlt |rĺltĺiľĺlzta

rncĺ]:

,,,.'1/k a /n tl.ł u :; łjű n /a ĺ,ĺelltÍ:

P.'ĺ'.,1llll:llll),ihelltlłajĺ,in/aĺĺĺĺtllilla|űľiĺlíí/lłt1gc/ĺĺą;ĺí|lĺilllllllę1;4,1!
ľĺ:liľ/kľ:!k|ąqa/tih|l,nlĺĺĺĺllli//iĺí.l.orintlt,/lľĺ,ii/ĺ,,i,Í,,o',.1i,l.g,l/llljtllĺjlĺ/k.ii/.ĺýlllĺĺo//

P,|'.132ĺ/20.ĺj.,(X.J().)l{oľľl.ľľllĺ|tł/llĺĺ,.'f(t)ĺlľklą'ĺ|ĺ.ł,!llľkt.)poĺl/jłltll/l/ĺ.in
i /ľ:;,iľĺ iiąltlĺi ríl, ilĺÍaltíllo.r .|ill.ąulllli ,liĺj lnĺlkii/

tt|!i/ĺIĺk.0\'iĺ0ĺ|ĺlĺkil.li49goen,hĺr1,uą;'tlfĺ,ill/ĺ'lĺh,l,ĺĺalik,,.)ĺ;u

e ;L, k a ą. ł d a Í o k',., 7 a| g /fua\ĺł 11! tí l l n a k.',

lrćľ1ii|ĺltzĺriĺiĺll'aĺt'er.ĺ.ĺl:.h<lt,,t,alc'ĺlti,rl|<lrlnlasstĺr,;iliijl'c:lt:lľľtĺ.íĺl
lĺĺizlrĺ''szcl.zćsit]ĺ'llĺtrĺrlcĺrt,iciász.:ľi,lĺ'ililľlrl/tllltĺ'lĺisĺ.irľ1'alĺlľl'llrtalarrl.ilĺ1'li.ĺlzĺtl

BĺnilliBi:1lĺĺ.rĺi.9ĺtl,ýukL;nĺ/))(!lilld/)ĺĺ0tĺtInl,l.lĺl,g1,
ĺĺjti n /ĺ l ĺk, úĺ uľ,ýił /,, l l \. u /k.ł hn u.ĺ:.ĺti'gi kii ru ĺ e l łlltĺ 4y 1 1,1 

p'.

Az ajĺinlatkéľŕj a lićjzbcs zaľzési tlclktlĺ.ncrrtĺiciĺi 18. pĺlllr:jĺĺl:alr a |tŕjr,t:t]ĺr:zćí lrríjsztl<i ć's szlrl<lllai

alkalľnassáp';i lior.eĺ:elrrrénvt és iEazolási ĺnóc]ot lraĺ:itľozta rrc:g1:

1

í/i

1

,,::I ł g lklllula J,ILlzulaalltl k d wldau'l,ľ- {lłlsk-I@ąĺ.Ĺta#!;
.,,]/k,l/lllĺl.ĺ tlitljĺillltĺÍtĺllĺí, ,ĺatennyihcll ai alábhiłkľtlk neýi/a/:

,\.I.ĺ.'.1/k'a/łla.rĺli.tĺ1tÍll/tlŕÍtlaő,|lonlľĺf/keiikai'eljtiľá'ĺtllltlgiĺliÍĺlí./i,/ĺl
tÚ,llľlltÍĺ>ĺĺű,i|tľľllhtiicí.łľĺlĺ.,/l,,l31,ýlíĺĺ.łik.iuink:g.,iit,,ĺt.,,ą:í,ĺ.9
.ł1ľr1o'dľ',:.łąĺłľlíľllĺľ/jtl.łĺÍtłĺĺĺĺ,ľĺľiii,lľc/iłrni,iua/fiľ/i.l-łll,.i,ík.i.a/,,'lneĄ'(ck)
ĺtll.i ll /ĺlĺ'.

! lľllli ,,llk.tllllltĺ'ł'ttigi kĺiruĺc/nľlly ĺi)bb ľľ|inlntitilul 1lľgiljlhlł 2) ĺ(/jťÍĺĺ|]d(ĺ.

1)2ĺ/:!0ĺ,.(.X.J()')]í.oľlll.lvllĺlth.|:]t'sp)bľk'ertislilrkĺ'ĺ')1lollĺjtlu/t4lftínai.ljĺi,ll1,l
nľ'gk'iilrlĺ;'tl'llľk'f1t/)/űĺ'ó/l,i.ł.tp|i/c.tą'tillĺĺoÍÍíéll'łoľĺilliĄijľą:ľĺĺ
/,,:lLll.,,ląiĺ.,ľ,ĺľ'tfľĺ.l'3yt;1Íĺľĺii)l,iĺľltli,í',iĺc,,,|k'ľĺly.,

.:pż:-.

ľ3



. tl .ĺ\ľl.ą.ú.ĺ|t;.ĺ ĺi1ąyti/

",l ą.. ľ / l''ľ ąie ĺ | lll l l l l k.li k f ľ /'tll ľĺl /,i.t ĺ i /''.

. 
i l i\. ( / / ť l l.t ł0 / gĺj il ĺl ĺ ri.ł l l ĺł / ĺ t,i l i.ĺ;.ĺ ą ĺl'gl! /,

" ĺl |ť/i(!.|ĺ/(ĺ'ť idĺljĺĺ (ćll/ /'lĺÍ/ llap) (it i7,l)/ i.ľ / 1.l. l)l il;l :.ll .7.l ,.\. l\') ĺi.r llľ/'1'.!'

. ll nll7'ľ:;ĺlk'i ,.iĺat|ĺ,i.ĺ.úĺuĺĺĺł/ iĺlĺípollĺiĺiĺ (ľl/ |ui/ lull)

..Illlłlllllĺ.ĺlĺoĺĺ'nłĺi'llllllľiűk.uĺu)2l/)?0ĺí.(X'j0.)!(ol.lll.l'tllliltl/il/!)''f.ĺ;.,:rill/
Ĺć!-4Lta].Hąc!gtt igazo!á'ĺ:sa! lehc.ĺ lgł'v,lln!, ĺlkkłlĺ, |'lĺl'91, tl';

u /ű ll |l 
j ł kł Í kĺ, l / ĺ,a ľtł hl a 7ll l a :

. tl 'ĺątll.ą.ĺÍr]ii.tI kiiĺĺÍ lltiĺik liĺ/ llĺłllĺ,, t'.ĺ///ll'

"l4,iilĺioąllikľl/llľľĺj/,|lĺl.9y,.l/ľljuĺ|łi'ĺĺ,l:,''il/ĺílľli'tok'l1,1'1:.l'ľ|

I.-ĺil.jii|<azaj/rĺr)at't.cr.ćit.,hĺ,lĺ1ľĺĺi:ĺlti

(:s1ll()lia,t szt:ľz..iclćst l<ijr'ŕi rlllisi|ĺ. lt1|;ilĺill |iiiltlĺlĺl it1lrzĺll:ist!

.JBĺl.ĺi/ĺiBi;ĺlĺĺ'ľ,igĺąýtlkĺĺlĺlllt,gti//upĺlĺlĺĺtll//,l'la,g1lll:;ĺlfĺilll/ĺĺlllĺĺ

l{a.qązĺĺłiľ kľrii/ĺ, /ln,9i1:,, tl ľľ/iľtllltitl

i ilopo ll ĺi, l (I ľt|ĺil1r lrťirl l4,i /, l I k'o ą., l t|ń / u1qti /lĺlflĺ/ l ltl/ li.

llll[ęĺ.I}a.uKft,Ĺ119.3l!uĺlap-c*ę-t"sĺ-luy.v-kĺltő.uJ2.)

1. ĺłz aján|atkćrő a közbeszcľzési dokurncntáciĺi 17. pontiában a ktlvcĺkcző gazclasági ćs

pénzl.jgyi helyzetĺe vonatkozó alkalmassági ktivetclmérryt és igaz<llási lnódot határ<>zLa

meĺł:

,,.,'l l k,a ll ll a't tl :; uj á ll l ĺĺ ĺ ĺc uĺÍ :

I>.ĺ..')ntllll1iihlcll,lątlfűn/uĺĺĺtľ/illllIúľjĺ|ĺílncgcló;ýhĺironf.ęý1liią'/ľĺiĺuĺlllll
nllĺlt./kľłk../ľ9a/úbb,),ĺiĺĺĺłĺi//iĺÍ.|ĺlľilltlľ/jt,.r..ĺi/lu/tilloĺ.f-ol.qallllitliőllĺ/kji/

P't.:]32|/20ĺ):.(XJ0)]ioľlll.lvlltlĺl/ľ/t9..f(ĺ)|lck,l;.ĺ|ĺ'tiľlk.)pollIjĺlcl/upfűututo/nikł//uą
il,ą'ĺÍfiiąf|iĺll,j1ĺ"l/,Í,no.,./ill;gĺlllni,'lt|ów/kij/.rątilllĺÍtlĺĺ|'tl/jtł'ľ
llyi/,liik'oą,,ĺĺoĺ'ĺl|Íő/l)l.qgĺíľll,l',,,ąl,ułłjáll,,lĺĺeuínik
,, ąt: k. ł ą, l ĺl ĺł ĺ a k ru ll tl e / kl ą.ĺĺ.ĺ ľľ, i / / l l u k',,

Kć'l.jĹik łz ajzírllatter'ŕ.jL lroq\,a ĺcĺrt'i alliallnasszig;i lĺŕjr'et:cllrlórrt'rrclĺ r'a]ćr Ilcqtĺ:lclcs iĺ1ĺrzĺlliĺsĺiľa 
't

|łözI>cszel:zési c]okulnc:rlt.zició szcľirlľi fbĺĺĺrábaĺl és taľta]<rtnlĺral '-. n nr.i'latl<ĺlzĺtt1rt' 111:i1j1s,1 |;ęl

,]t}ĺl-ri/ĺiBi:;ĺlĺIstĘĺt1gil.ĺkcnĺnze'yi//tl1itoĺĺa)i,lJ0p)!aą..tljánlaÍĺclÍÍdp!ilđtk0<Ĺłt0ĺbe,ĄflÍÍa

a ą tljü l luĺhluli nąýiłIel ai a/ka lłn ałsági kiiuatalnĺlly nek.

2. .':\z ai1rrrl.ar:liéľő a közbcszel:zćsi dolĺunrelrtitcićl 1'B. 1:ĺrĺrtjĺ.rbao a kör.etkező trrr.iszaki és szelilrrai

al'lĺ,rlnrassáo;i liôr'e telrrrél,lľĺ. és io,azolási' lrróc]ot lraĺ:ítľ<rzta ĺrrcĺl,:

,..,'']':;'-ł/kąIlzuL|-!+gJ4!.u.iľ],iĹ||tkswÍtÚI,;illą.(i\le} uąqbut_,i!-a'ý'.słl;

..1/k'a/luĺ,l.t t'l , tljtín/aĺÍľl,ő, Ĺt/]/ťIt?, jbťil ł:,,łllibbiaklltłk llłýill/:

1,. i;iI
ĺ. l .'.' ĺ



I t-'\,ITv0
...4

ż1.

^ft'

.,. .łtllt0|)t1Í)tp-tt tlt|tł.dl 1.(ilpp19( 1l</l,1a 4ďuc! n ll),ta.ü :iľľilla'ult1'!/1r

I/!ř!1ł,til1lp11ď.ĺĺolĺh,(iaqrtq/tlItłIlt04vĺl1aŁa:ĺ1l1rIll1u.q(nc!u.(Eoq,42rla17u1u;l!il,Łu
'.'\L..,. :vzzlz|,]l1o.'u, ',".'1u".,{lal\{l{. v vhĹIocI .Z.ĹJ] oIJli.l[leuTn}ĺoP lsazÍJzsaqzo:i u .(3oq .1n.rll1 o.rs;llzii<lg

'I,l uClVi.l1'ĹLl

uĺ1u1iiĺl1Lt'ĺ;)Ĺl]")}li)l.lJ}l)l.ltli).ltlľttl1l-lt.lĺt:iloz<;'rulrł'q3at.ull-lclc1u1ost'l\lolĐ-l
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J<iľállási iclĺ1ítaľt,alr-l (3ó í;(J l:ĺiĺlĺr1l lĺť:izijt'ĺ',

irónapĺrlĺbnrr)

l]g:rs'z4ľ- -
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ó. '\ t]írálŕl l}izon:slis1 a ĺtllt'iclict ĺ,)sszcĺilq),alľa a lĺŕiĺ.t:-l,lĺcz<ílĺct álla1lítja lrrci,;:

I-iaurrĺr'l)_u.ó-.šft.. G15_5-J]udap--ęs1. ltqke!Ĺy-ę--u.-.-49,)l -'.\z -ajíinlatl:cr'ŕí 
által bĺ:ĺl1'rijt'ĺltt aizinlat'

érr'éni,csĺre|< '''i,'',ő*ítl'ä'ćĹl;*gľ..ĹĹ; 
kŕjzbcszrľzcisi clĺllitlnreĺrtlĺci<iban lirg1laltalirla|ł.,\z. ajĺinlaľt'cr.<.i

ĺ'rclrrĺil'lltkiz,iv<|lol<tlkIraľrih'^l'Io.,''azaj1rĺrlat:ĺ'cr'őrĺc.qlclclaptinzĹio;l'ip;azclsílti
ĺr l l;al l-rl ĺr s s ĺ1s1i kijr'c ľellrl én ľe lĺn eIi.

l.Itrf.c.ľ.-.-Bą.u*Kf.t.Jup-s- Bud-ą)gst,. ]Ĺör'łłckattj u-|f,,)1'-l\z, łian|2t1;es,ő álĺ:al beĺrl.úitott ajánlat a l{bt.

73. \\ (1) belĺezclés e) ponr:ja aiap;áĺr él:r'én1'teleĺl.

Lill'I--iĺe-É-Brrőj Bél!_zÍL,.!p.'lŁ.I3uctap-gsl,J-o!a4di.úl-2L); ..\z aiĺinlaĺtci'ó á.lľlr] l;crrľújlrltt ĺiĺinlat.

ć:ľr=élrt-csĺr,c:k nlinćjsítllet-ő. mcgfelel a l<ĺjzbeszeľzcisi clolĺr.tlrlcĺrt'liciŕ;ban lbo;laltakrlak. ,\z aiĺinlirlĺ.ci"ő

ll(lĺ1l kt:ľti]t. ięlszĺjlíĺ:ásľa ĺ pénzĺig1r.i és gazĺlasírĺ,;i, ľa]ĺrlulrt rrrĹĺszaki é:s szalĺľnĺri al'liĺrllrrassrrqi

Iĺł!ľct'c]nltirrt- is1ĺrztllásĺrľĺr, t-.:kt,rt.c.rĺ'c.l'.a Kbt..äl ĺ qij é:s (5) lrclĺczclósóľe' arnclr' ala1lián :rz- óľtŕlL'elósi

sĺ,ľľt]ĺ]cl cls<'i c's lrrásĺrt]ik l.lcl'r.czett,c: ĺ.cl<illtet.c1llerr ltér: igazolĺist' az ajĺiĺrl,at|ĺóľĺi'

[ ,. ŕ

Ĺj 
!'i

9>



.ĺ. 
\ ĺ (l'

ĺr l..tí1lr.isclćl t't"'sĺ iilct ľtiszĺiĺ<':

a.) ;\ koi"et:lĺcz-ĺi ajálllat't.cr'óli ĺilr'..rl llĺ:llvrijt.ltt ĺrj;iĺllat lllt'r1li'lľl lrz:rj;illl;ltĺĺiĺt.Ii Ii:||lír'ĺisllllll ĺi:i

c]crlĺr:tncntá<

nelrr irl] a kizárő 1 1 11 -

ł.i a uĺr ą-:.Đu-ó* Kfi. (11 5 5 I} u d aplj $"t, . |š. c kcĹĹyc u. 4 9.) :

.\jĺiĺrlrrĺ,i ri,r: (ĺreĺ't<i l-ll.ilr): ")().l 52.5 l () l;r

].irlil|ĺisi i<]<ítaľtalrr Ą6 6|| ll<.lĺllr1l |iĺjziiĺĺ, Ilĺlllĺl1lĺl|iIllrrl): 'l(i llĺiĺlĺl1l
|..tlscdcllrli litltllt1ľ ĺlir1li lrli'l'ĺĺ:|ĺ'ĺ.(llliĺl' ()':i.'.',/lr;r1l, tllĺlx 1l.'.,/llĺt1l): |.'.l'lrl:r1l

l,').\lĺiil,cĺlĺt:zĺíĺri.iĺlllrtl't:l'ĺiĺ|r'lrllr<.ĺlt'r.ljĺĺtttlli.,,lliittćl.r..1ll1.csĺlt.ll
|;i>z.|>cs'l'e:rtćsi clĺll<t,ltrlĺ:l'lĺ'ĺíciĺjl;a,rl |ilt,Jnlt liijr t.lr'Illlt:rlt.t:lillt:|ĺ:

.I.]lJ.I,.ilrę '}'lłíĺ.ĺ,'łpąľĺ 
,/'ľl. 

Q?!3 |h.dąl)ciit, Ilollĺtudi út 2!')
Nctt.ĺi ajálrlali 1rr: (l;r'): 1]().[J.jll.f]./() l';l

.ĺ ĺ'll ál]ĺisi icl<ít a ľtaľlr: .3(l hĺiĺlĺr p
[.. ć:scclcl lrri litl t l lť:l' ĺ l ;r p i n lri ľtti ltc:: ()'5.'.i'/ ĺ l lr1;

ĺ:.) A I3íľáló Bizclttsás a lĺtjr'ĺ:tlĺczŕj aiáLrl,aĺ.tcr'ĺi ltj/rlllaľíĺ' jar'asolja a T(llĺ. 73. (\ (-|) lrclĺczclć':s c) 1>onĺ'jĺr

aJ apián étrrénl'te] eĺrĺlek nrinŕísíteni:

-IJ-u&ĺ.-I!-au..Kf i.(119-3'lt-ueląp-qst'lK-ögy-v'}iit.ő-'._l._.Ł2.J
.-\1álllati ĺiľ (llct,t'ó 

'.'.'F): 
20.17íl.(:53 |..ĺ

lĺirrillĺrsi iclŕjtaľtaĺl (.3(l (i{) hĺ:llap lĺi-lzć!ĺĺ', ll<irlapĺllĺl,lall): 3ó hĺinĺr1r

liĺ1stlt]clĺrri lii,ltl,lć:ľ na1ri lrlćľĺŕ-:lĺc (l'rrill. ().5.,'.i'/rla1l' lrrax 2.'ł,/llĺt1l): l.ł,il/rrĺr1>

(l ) \ rt:llc]c|liĺ:zŕ:sľc zillŕl Íi:dczcĺ' ć:s bc:csĹill éľtclĺ a l<ť)r.<'tlĺez'ći: ?-o,253.9()0 |';l (rlcĺ.t'ĺi til:t'ćlĺ)

c. ) .\ 7, c I j ziľá s e_ĺs-dm-én}rcsn e.k l l l.i ll. á ĺlíth a ri.

ĺ.) '\ liijr.ct'lĺcző ĺ.rjzirrl'altĺ:r.ĺi nl.ťljĺĺltl,a l:e e lcp,jobb ál: él.t.ćlĺ aľzillľri p.aa'ć.ny-esn.ĺ:-k mirr(ĺsĺthętő
aiáglatat 1 Ĺlt)0,00 1l<:ĺrtszámĺnal' ezá]tal az eljáńs lr\'eĺ'tr,s 

,.ĺlel. 
nrirrősítlrct'ćj:

l a' uĺla:I)uĺršft..{1-155J} u-dapes t, Rekcttyc-u.:lŁ)l
,\izilrJati áľ (ĺlcttó I.IUl..): 20.152'5] 0 Ft'

')ór,álJási időtaľtalrr (3ó-ó0 lrórrap [ĺözött, lrónapokbaĺr): 3ó lrórrap
Tićscclelni lĺötbér: rlapi nrélr'éke (ĺnirr. 0,5,,,/o/naP, rnax 204/ĺlap):1,|!,,/nap

o;.) A nycrtest követő ajánlattevć5t nem javasol a||itá|ő l}izottság megállapĺtani, tckintcttcl a

ľenĺĺclkczésľe álló fecĺezcue.

.\ c:slttĺlIl iis:izciy:zćs l(:ĺ\.('z('ĺ ĺ tr.:nĺ'icl<lrc]ĺ lrrc!'j{clcl(i(:ĺ1 lĺćsz{i]ĺ c].
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Kclt: I}ucĺapcst, 201(l. szc1rtclnlrĺ:ľ 30.

Nr:r

Sza|l<i Iiĺltlľ..
|ĺijzllt:szc ľzcis t liľ11t''r szc r.i ĺl t i

s z a ]ĺć: ľ1;c] ctl lrrel l:t' rr ĺlt:| |< c: z(i |lj ľi]r (;

biz-ol Lsńg;i tag

)Z (.|.\'(.Z('ĺ

l}rltl:r1tt.st Ir.'1ľl'iľr,s \.l | |

|ĺĺ.l'ii|ĺ.t |.i.zsĺ. I r.'i l..'si
( )ll|it lľll l:illr'z:ll

\l;iílĺi.

ÁJ1,

!,. ľ
Ĺl 't{ 3q



EQYI:INI BÍBÁl.ľ!'! !.ĄP

tliľqľri. a l{llr'. i l.;. il 1l; l>clĺ<:zt,Iĺist. szĺ.l'irlti IliľtIt.Itllŕ'ĺlv ĺltillĺiiIi ĺ,ĺl.r1ľlrl:is rlriIliíili |iĺiz.llĺ.szĺ.l.ztisl

el,jĺiĺ:ásbarl a b<;óľIĺezĺ:t:t, njĺillla,t<lli ĺ1ľtć,lĺt:ltis<:lĺ: r,tlllilt.|iĺlzĺlĺtll ').() | (,. szľ1>tĺ.'lllllĺ'l. ,}',.

1' )\ĺegállapításľa lĺetĹilt, lrĺ.lg\,az cljńl.zĺsllĺrll 2()|(l. szt,1llĺ:lrrIlt:I.2l. llĺr1ljirrl Iliĺillv1lĺltlási It.lsz.llírĺrs ĺ1s

t-cJr:ilág.:sítás kéľés. r.al',.rńi,'lr ,r |(l;r' (i9. ii (1) (:') llĺ,|ĺt.ztltist. szĺ.ĺ'irtli lt';ilz.llĺis |<tiľť's lit'ľĺlIr

l:cIĺér:ésľt:' 2{')1ó. szcptcllr.|:e,l.2ĺJ. rllr1ljlill l()'()() ĺll';ri Il:lr;i l.rt'lĺĺr.ĺ.l'

ĺlĺ.l]ĺttlrrt]trt.ltlrr<:[ĺ trrcr1r.izs1';liIi'rsl.a |it'ľiiltt'|ĺ ć.s 'lz 'll:ĺlllliirli lil|;'r1lírlllrt<l;t|i lllct1:

IIiirnypĺitlási fclsz-ólítás ć.s fclvilágĺlsítás kćľĺis az alálrlrialĺ $,/,cfit]t lcĺ:ľtilt' kibĺlĺ:sĺttásľa:

I-It.rf cĺ.ll.ruKf t'-(1].9-3l}.rr_ĺ!ĺąJrc-s.ĺ,Köl,ry-vk(iĺĺiII.2?,)

Az ajántatkćrő aki\zbĺ:szcľzćsi dĺlktlrlrcrrtit<:iő 4I'Z3,l)()1.|1iilban a kĺlvctkczŕíkct lrirtĺĺľĺlz-ta |ncĺ{:

...i;. .' l,; t|ĺillLl1ĺľl,ĺíllľk' ĺlą. tljűĺl/tl/ĺ,í/'lĺl

t,/fűl.li'ł tlľľltllllĺll1,t,kĺi1>1lľll ,),.lgpł;liilĺ .ľ:,'ľ,ľiĺíĺlLi.t

ll,ľllľijlallia..1kiuiiľĺiiiĺłlliĺarubľll.lig.1lLł/elllhľktl/uclllliaą,ill/ą.lllĺll1'
,,,ĺki,tĺ.,ĺĺis.-.,|linĺiek,cntli/anyľľĺe.ľĄtil/aĺ/opőllľk,l.ĺitłl.iĺÍt|ĺ!.rlutĺÍĄ,hu
oranir'iciĺi'ĺÍĺlľl,etk.tł/lbcn1liitania,ĺlĺlleĄlhťn.fj31a1lľnnlcluułtli.inĺĺ:1llłĺľ1llllíikiidĺ.;i

..\z rrjárrlaľ.er.ćj áIl.a| bc-ĺrvťljtoĺ. ajáĺrlat' a ĺ.ent:i dol(Ll''Ic11t't'll.n()l l)cnl |,,ll.lil'|rn.łzzit'

l.'ć'r:iĹik az ajálrlaĺ'ĺ'cr'őt. h<lĺ';ľ hi/inľpĺirJás lĺcľr:téllctl a ĺĺ:lrl'i t]ĺl]ĺulrrĺ:llllL.llrr<lt llt.ŕljĺ'sĺ llĺ:I

'It3ĺni/ĺjBiąoĺÍ.ľágÍłýĺlkĺjn/łłtl.ĺ1rÍlla/líklĺĺun,llĺl.ą1,ĺlą,ajtin/aĺ|cl',o'/lilill1,pő|Li'łĺ

Iiĺt'up.é'-I)uó Kft. (-1155 l}uĺl.apcst' Re:kettye .u' 4-9.)

1.) ĺ\z aiánlattcvő az aján|at 9. olĺlalán bcrryújtĺltta a3/||. számťr nyilatkĺtzatát, azĺlrrlran a

ténylcgcs tulajĺĺoĺro.s esctében felttintctett takól.lcly l1em cĺšyczik a nvilvánosan cIéľhctő

cćgkivonatlran szereplő infoľmációr,al.

T{cíľjülĺ ź|f ajĺiI.ll'aĺĺ:cr.<1ít. hĺlg'ľ lriánľpĺitlás l;.el:et'ćbcrr a Í'errtieliĺlcIĺ meo;ĺc|,t:lĺicll rrlĺiclĺ;sítĺ:lt't

d()l(Llllcĺll.u.|rror nľúj tsa be!

.,| Bĺnilĺj BiąoÍŕsáp ĺr1ýłkĺĺlĺ nłe,gálląlĺtotĺalll, |lq)'ałafánlaÍtellő a lliiĺlą|lĺitlĺÍ.rĺ nzľý/e/őeĺ ĺnnylijĄp1,,.

?-') ,,\z ai1rĺlIar:lióľő a I<ozbeszcl:zć:si c]ĺ;]ĺumerltĺiciĺ: '| 1'./. porrtjirban a lĺŕir.ct]iezőlĺeĺ. llat,ĺĺľĺ.lzt'íl tl]c]!l:

,,i.'.|;,lftín/tlĺ|ľńnľk.tląafĺílllłĺti|lanĺćĺeĺtl.łtilzlą,oĺĺ,k'olÍ,trľľĺĺ.łĺk.c/lllľą,lijĺ,
alt,glłlĺ'ĺini:otĺtlk.tą.l,ľilll'.,!f,illliĺĺ,,łĺíllck,lllľűľaąoĺ'ĺÍtiĺthłłko/ĺ:.epll

lilľlllĺ'ĺÍluhtl k.olll,ľľ/tÍhla) a:; a1ĺin/uĺ/loą' lllł//ĺkľlnie kcll.,,

-:,,-,-gY



.Ią'łft,ill/ĺłĺtľľő,:i/hl/llul1,lÍj/oiĺ.ljĺill/ĺl/llľl,ll/ĺlľ/tl/llltl:,

|{i'ľ1tilĺ irz lrjĺirrllrllt'r.ĺjl., llĺlĺ,,r'a |i:rltiĺ.|ĺĺ'.t ĺ'It.|itI.ĺlllilirrs |.itĺ.lll;ill:lĺt ĺlt.rijt:;lr llĺ.I

IBĺllj/ĺiBiąoĺĺ.ĺtiq/,l.gitlkt;ll/lll,,ą,i//.l1,ĺ/u|),llll,/lĺl17,

Kbt' .6.9' S-.í"a) Ćs (5) bc-kpzĺĺćsc szcľilrĺ'i igitzĺllĺis kĺ:ľ<!s i.lz alk:rIlrrassiigi l<iir.ĺ:tĺ:Ilrltillyĺ:|<rlck r'ĺt|ĺi

megfelęlé $' ígązĺl|ás a ćrdckólrclr :

I: ą tln-ą.I)uĺ,t Iśfĺ. (1l5 S-.Bl|d 4pes t, l{ckcĺtyc t!. 49')

1. Az aián|atkétő a koz,bcszcr:zćsi clĺlkrtlncntzi<:iő 17.l)0t1tiźil),.ltl :r kłivĺ:tkczíí gazclasitgi ĺis
pónztigyi helyzctre vonatk()zť) alkalnrĺrssági kłirlctĺ:lĺrrĺinyt ĺis i,gtlzl>|ű,si lnĺjdĺlt hatziľĺlz.tzr

mcĺ.:

,,'| l kl /ll,l'ĺ tl ; ĺlj ti n /u l /'ĺ, l'vi,:

I)'ĺ.'.llllľllll1ljlunu:,'ajĺínhĺĺĺ;hl/i/llł|liiĺlĺíĺuľ'9ĺlhí:;;iĺ
ll,llle/k.ľąik'lt,g,ll,íhbnľĺ'tĺÍĺlni1/ĺĺi.lĺtľillĺĺl/jľ.t,Í/ĺĺl/,iuo.rlbl'.ątl/lll1ĺlĺlĺĺ

l,.l..l),;!//i,0l,'(.\.)().)lionl,lt'llĺlĺ,/ll/|9.,f(l)htkL.\llĺ'tĺut/ł,t)/ln/fĺll/tlf>jĺill
)hąĺiľĺiii/ľtiĺl,',i/ĺł/,jllo.t.lill;gĺl/uliłt|ĺjllilk.ii/.rą.úuĺ/olĺ
llyi/ĺl/ko:;tl/ĺlĺ, a|/ti/.lił,1grĺell, |.lĺl.97, ĺli. 1

ĺ ą' ľ k u 7,'' u ĺ L l ĺ o k' y1 x tfu / p1 
ą' ĺi't rl l Í / / l u k'.,,

|iĺ:rjii|ĺĺrzĺiĺĺrrlatlt:r'<it.hĺls';ľatclrt'iĺr]'lĺalĺrrĺrssriĺ';i
iiĺlzl'lr:szcĺ:ztislĺlr;j<tllrr<':lrĺ-ĺĺci<iszcl:illtiĺill:lr-llllan

',]Bínĺ/ól3iioĺĺ'tĺi,9ĺagiakćntnzcgĺÍ/lłp.ĺtoÍÍĺllll,hq1,ait1jtil/ĺlĺĺauĺía4li/atk'orĺĺoĺhe4,ij|olIa
tl ą'' ĺĺf lÍ ll /ĺl Í ĺĺłuő lncýi h / ni. u lka lln asłĺ'lgi kijuľ te hnĺi lĄl lrc k.

2.. .\z ajárllatkć:rŕj a közbeszeľzésí clolĺttncĺ:tĺ:tci<i 18. 1roĺrt.jában a liŕjl'ĺ:ĺ'l<t:zĺi ĺrlĺĺsza|ii tís szalĺľrlal

'rlkallrlassĺĺg;i 
kör-ct:clrrrćĺrr't és iqazolás,i ĺ"lrŕlclclt. |ratáľclzta lrre9;:

'.. j:.,l/k.ł/lll,l'l.ľűg łlillillllllllkoľeĺe/lllĺlll,ľ (i)llľk' lllľphtlĺtilv:',i.ł,l:

''.J/k.,ĺllllu', a:;.łjtin/tl|ĺľľő, allłĺlllll1lj|łcl'l tli'ĺlltí|lhiłknĺĺk ne.ýlul:

.\l.ĺ']/ku/llu.ta:.'ojűllhlÍÍtl,iÍ,ll,'llľllr|ľ/kt:,.ika;e/jĺiní.tĺlllt,girlĺĺő.li//l
ĺ;l,|ltll,ilĺ/ĺ;.ribeľlĺll,ĺ:;,i.tľ,lĺ'rfľ,r1'ĺípiĺlisikiĺ,iĺľ/ľ
'ľą.i,ľąĺ),ĺli;.,:,łą.l.nícllĺc/fľ.ĺĺĺt/ĺ(hľlijľątl//)ľclclvll,:lĺĺl'w/fl.łllilľĺltiik,kul,

,J ĺillĺi alkl/nłs.ttigi ki)ľ,uĺclnlćll)l ĺiiblt ľelilľni:iĺiual (/ąýb/fubll 2) łľljt.ríthctĺí,

' l J;?ĺ / 20ĺ ,' (X.J0 ) ]śoľn. ľĺłnt|alcĺ 2ĺ. s Q) bckery|ĺsĺllek a.) pontja ahlpjtin aą' ujánlcĺtĺćĺeli .Íi/hitrĹ:Í.|

nľ.qk;iiklĺ'tĺĺnĺ:kntlpjĺiĺĺi/ľi.ł'ľr7ĺlil/ésýnítoÍÍ5ćl'ĺoníthľ|e/ełetÍ(f/jc'ľíÍctĺ,nllíłrlk.i
hlľlll.ttÍ-4i.łlzĺĺ.t/laśl,ĺJlÍĺĺ.rikilliĺc/tłitisinuĺkeny.łti3lvuonatkoiollllĺnkáina/ł.:'

\r' \
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. tl .ł iLl ľ ą'ĺfa| 1ĺ.s ĺ ti l.g1:rÍ t
, tl :, t h,i.g;o ĺ Í l l l l ĺ l l k ri k .f il /.ul l v / ti.ľ ĺi /,,
. 

t l 1 ľ / / c n :g / gĺi / ĺ,ł l tí.ł n tl ĺ ĺ ĺj i i'ł'ľ ;. t:.gi /,

. 11 fu/ft.ĺl,ĺľ.t irlĄcl (ľl/ 5lĺi/ llup) (lil i/.l)l :'.\ l,|.\ t]t :I:t :,.ll :,/'l,1.\ t\ ) ,i.ĺ /lľl),,;/,

" ,l lllĺ,i'tą.lk'i tíĺ,lĺlĺj.ł ĺiĺląí/e/ iĺ|ĺílxllĺjĺi/ (ĺ;l/ /ń/ n,|>)

,]llľnlltaÍĺl|ĺľtlĺilľllĺitlkll/l))ĺ/20ĺi.(.\''i0,)liĺll.lu'll,llt|ľ/,l/:})..''ł:,ľl.ill/

{e! ĺÍ-tĺa! !st"a.ĺ]"ełt^t ig.ł.u..p!zí ľ
t l /ű ll ll i l k.l l / k.ľ/ / hl ľttĺ /ll,'l 

ą. 
l l i l l :

. l'ĺ 'ĺ\tl.ąĺÍĺlĺ;t/ k.iiĺĺí nĺÍ.ľik. li;/ llľlą,, ,:l'llľ,

"ll1.i/ĺl/,ł.o7llik.i'/llnő/,/'lĺlg1'ł'l/ľ/fľ.ritĺ;'ĺtl:,,ľlĺíĺlii.łlk.llltlĺ'łil

lĺ(izl'lcszcľzĺi
cStlt()lia a szeľzŕjclósĺ, liijt'ő ĺllĺisilĺ |ill rĺ]llrl lĺiaĺlĺlĺl ir1l'rz'ĺlliísl!

',1I3ĺni/ĺiBirÍt',;ti,ąhlEukĺíllI/iťgt,i/ńłĺt0ttĹln,l.lo,;97,ll.;,ĺljĺin/ĺlĺ/ĺłuń
lł'ag7ĺli'ĺlv r,Lłl.ii/ĺ, l:log1, a y1l|ipnĺ.iĺ.l |yrllű'łbĺłn
irlĺípo uliu tl rafirclltiľl ll)lih, 7p.,^,,,,,, lllĺ:qĺÍ //lĺ/lĺil lu kĺ.

I lu f'cr:Il au Kfĺ. (.1193 !|11<ĺ.4p ę.s t, Kö nyr,!ĺ(i tťĺ v.- 22)
l. ht, ajánlatkćĺtő a ki\zŁ.lcszcľzć)si cloktuncrrĺ'itci(l 1"]. ponĹjźlbän a kłivctkczťĺ gazclasági ćs

pćnziigyi helyzctrc r,ĺtrratkozĺi alkalmassági k(lvetcllnćĺlyt ćs igazolási mĺjdĺlt |l,,lťár<szta
mcg:

.,'. ] / k' łl illl, l.ĺ .'l ą., | á ł /,'l // ľ l'tl.:

l).ĺ..Inľllll|,illľllllą''łfilh/ĺĺ/ľ/ihaĺúriĺlĺíĺnľ'gĺlhi'ąó,1lĺirolll/ľýľĺ
l.l,nĺll/kľ:,ikl7gĺl/tÍll|llĺltĺĺiĺĺui//iĺi.lbnnĺtľ/jľ.tĺi/ĺtl/t'ino.t.|.ĺll.gĺĺ/llliĺltlĺĺ

],'ĺ'1J2ĺ/!0l,.(Xi0')Koml.rlltlľ/ĺ,ĺĺ9.!,(l)|lľkľą,li.ĺ:t:rkĺ'.)pollIfĺĺtl/ĺllýĺÍlł.tu/o/llik.ľ//tlą
)ń,ązírĺii1/ľÍiľlltih.a/tino'rliląguhnlĺtlőnĺ/kiils:;illl;lĺ|olĺf/jľ'łĺiľllľľĺ/ll
ll1'ĺh/ko;.aĺo/,atĺĺi/.liig3őul,ho*9;1,tliĄáll/,lĺĺauínikoľ.fiĺÍĺ/ĺiĺl.t,i//r:nłnikoľ
c ą.y k a :; ł ilaro k ľcn clt lkĺł łi'v.c ti //n a k.,,

I(ćľjĹil< az łjánl.all.el,őt, lrclq1' a írenti alkalrnassági kör.ele]mćrr]'rrek r.aló rrreo;{clelć's iśłazolirsź.rľa 'Ír
kijzbt:szel:zésj dclkulrrerltáci.ó szeĺ:irrĺ:i ĺi:ĺĺrlában és mľt'it|.<>mĺrral a lrl'ilat'lĺtlzat.zit rrľrijl'sa lre!

..1t3ĺnihjBi:;oĺÍ'ttigĺĺl,ýłkenÍlllľ9ti//ĺĺpÍloĺĺĺlllł,l,ąąy,łtljill/tlĺ|tlllĺ).u4lihĺkĺl;aĺo/
łlą ĺ|lÍnLlĺh,lő llle.ýi/ľ/ ĺ.lą' 

"l/k.u/ll,lu.t'łáqi kĺiľt,hllltlt;llyllľk..

?., .\z ĺrjĺĺnJar'kcłl:<i a liôzl;t:szcrzésj' cl<rk'lurlt:ĺ'lt-i.tció iii' ponr.jĺibarr a l<ĺ.ir.cĺ'|ĺt:zĺí ĺlrŕjszalĺi ć.:s szalĺlrraj

'rllĺaIlrrĺrssĺiĺ1i 
|<ĺ.)r'ct't:]nr<illi'ĺ és itłazolási lrrócl<rl' batál:clzt'a lrrcĺ,::

.,,. !;,.ĺl'lk/111.al.t.ł'ĺi;1211u1111l12'kt1t!l!!11!]!tłi: (1)u(k n(.glUĺ(j|.()ą!Ĺ'!ą;

'..'I/k.ĺl/lllĺl.ľ ĺlą tljrÍllhĺ|ľl,o:, lnl,.nl)ihlll lĺą ĺ'ĺ/|ihbidkllłk nc.ýi/t./:

,.. ' ĺ(-
ś -/"p'
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.\!.ĺ' '.|/k.ĺl/ul

.ĺi!!l.:i'oĺ/iĺl.łą,lľliĺ:ll /tlft'tĺĺllĺ/

fo ri ll ĺĺi ĺ'

.I l.ľllĺi u/ka/n,l.r'r,ryi k'ĺil,,tlkł/lllíll1, ĺiihL nlĺilľllllt,'itiul/ (hąlilljtlbb .!) /ĺ:ljľĺĺ/lltĺll..

.1]2ĺ/20t,.(X'10.)]iĺlľlll.llllllľ/t:/2t.!'(?)hl:kil.,,ĺ|ĺi.łĺłlt!:!l'il')flollĺjtlĺl/llflfĺi
ua.gklilrli.ĺĺlĺĺ:k. llĺ)lljútol ľi.ĺ't;'tłilĺĺ ľ

l,ľ,)ll,,i,;,í.,ro

" łl .ł\l.ľ.'oĺlĺ'ĺ Íĺjl{),til
. d \ ť / l !ĺ !:ł| / ĺ lll l l l k. i i k' f i. /'t ĺl ľo h'i.t,'i /,

" t'l ą t: / / ľ l l't 1.o / Ei / ŕĺ l ĺ ú,t l l tl t t ĺĺ ĺir:l :;ĺlqĺ,y',

' ,,'ĺ.4,.,ĺli, i,i,,jľt 1ĺl,/ l,ĺi/ l,,pi 1,lłl;'7.t)l':''\ ŕi.| l]t,l;lilt,7.l.:,.\ !.\.) ĺ.ł ltĄ'ł:/,

" (I Dll'(ą1Ik.i ńĺllĺlĺi'ĺ űtlľ/ll/ iĺ|tíltoll|j,i/ (il/ llĺi/ llĺlll)

'|lltnll1l'lĺuĺ/ľtJľľľlll'itik.ll/,l);|ĺ/2()ĺ;.(.\.)().)liĺlllll'lľllĺl,.,h,|.:]).'f3ąľl.illĺ
fć:!ĺi]tą!!ĺiadĺlttigĺlzĺlIlis"aIIchcti.gĺlzĺilli,ĺlk.kĺllĺ,/lu'ĺ11'
ł /, í h h i ł k.l / k ľ ll ĺil ľfu lnl u ą.ll i, l''

. ,1 ';ą,pyýa|ĺí'ĺ/' k0ĺő /r/Ĺi.iik,.ĺií/ ilü'4!, (,'itilt!,

, ll1,i,ltii'o7li ke/l aľľĺi/, |ląąy a nljc.ľĺĺć.r a1 tlĺÍĺni.toklltlk' ľ.t tl .t:;eľ:;1íl,i.ĺnllk łląýillllĺÍcn ĺijl1illI ĺl.',

I{éľiĹiliazajźtrllatter,őĺ:,li<'lP,),aĺ:cĺrt'iallĺalĺnassit1,;ilii)vct'clľnćn.v,rclĺĺ.al.<i
lĺ()zbeszeĺ:zésiĺ]olĺttlnelltírciószcĺintiĺirľlrrĺibané*'-^,',.^l.,',-,,,,rĺrlanr,i'la.'lĺclzĺr1,átnľújtsallc:.t,cl.:ĺl;llĺ1
csaľĺ:lja a sz<:ĺzć;clóst lĺiltő mĺrsik ĺř] ĺi]ĺ:al lĺjacl<lĺ: ig;azĺll'ást' (..rz aiĺirllatllrtĺl llt:atlĺltl ĺlľillttliĺlzllt a

ill l ol:rlrzĺc:i<it' t.'rr:taltrraz).

.|]]ĺni/tiBią.oĺĺ'tágĺtgakĺnlnĺĺłEi/lupĺĺotĺulll,ln.,g1,aiufĺillltlIĺt:t,o,

i l ą ĺ l f ĺ.i n / o ĺ ĺľ l lĺĺ 27 1. g{i l ľ / a \: ł / ko h ll a.t't ti'qi kii u, ĺĺ' ln ĺ n y l l ľ k.

l(ĺlq;z7ĺiĺľk.cľil/ĺ,llĺl.gy,)l.ľ1i.ľellciaig)ą.al,i.,l,,lllniukcľii/lli/lii
i tl őpĺl l l / f t.l ( t ľ(, f i ľ( l l ĺ:i t': ll 1' i la / k. o ą ĺ l t l ń / n l ľ gĺÍ lh l p ĺ l l u ĺ li,

3..\I]íľzilĺiI)izoĺ'ĺ.sás,;ľi5g;zílr.hĺ;g;r.azL:,(.,J..inc'1.ll'ĺý|ĺľl|łls,cr"őcst:tébt]1]tlcl.I)rĺlltszirlĺsti11
hiĺrĺlvp<iilásľa és i"I*i,.,i.u'"l ^,.ň' 

ľ,.,g;'. az cĺ:eclci-i ćľtćlĺc]ési szc|1)l)()ĺ1ĺ:fcĺrĺlszc:r: ala1ljírll ź|z

zrj1rrllattcr,ő sĺrrľeĺrclben a 3. lrclvcn ĺül ,..'o kel:Ĺil't sol: az alkallĺlasszigi liŕ!ĺ.eĺ.cllrrtinl.rlt:l< ľalĺi

nrc.'g ĺcl cl és i t';azcllásán ali bcl<é l:ésel:c.

|. '\ Bíľziló Bizoĺ:tsĺ:rg ri.lgzíti,lrogľ a Fltrt-eľ. I]au I(ĺĺ'. ajárrlatĺ:er,ő n\,onltatott, PaPíf alapťr aiĺĺĺrlatában

r,a]'ír]bat<i áľłz.<ltl.' lĺölt.sćp;et'és a 1']e'n elszámollrar:ó lĺölrségelĺ:e \,oĺ],atliOZó iĺrĺolrrrĺ.rciót <is aĺlat<>t'

nclrr l.irl:ta],trr rtz' 't\z ele lit'ľ<rrrilĺlrsaĺl llcrlr.ĺrito t|.' 
^ľ^zQlt 

licilr'sřg;r'e tés a ĺle'T] clsz1rrlollral<i l<ölr'sćp.clĺe t

|'arLa],ĺ'azzlĺ. azonbaĺr a leloir.asć:]aPon,lneglraráľozor:t aiárrl'ar:i áľ <:llr:clĺ ciľt'ćl<ć:t' rrcrrr lilglalit

111ngr;1'rban.

Rili1z ít'és l'c l<cr.iil, h<lĺ1r' a l<ijzllesze ĺ:zési ĺlĺlktlrrre ntácj ĺi

ĺliti)l|h,llkľrő |álĺkoiĺĺillu t'l 

' 
ĺljűlla/ŕľl,lĺíĺ, hq), ł papĺľ ilapú

ľj//,,llĺlllolll,i., ľ,ł(ĺtjn tl llupĺľ łlupli pĺlt|ű11,/ ĺľkjnĺi jnin),łdĺjľłk.

.1 l.ll. 1lonr'1a a liijr.ctlĺezĺilĺet t'aĺtalllzr,t'zzl: ,,' 17

,e'r 
tl:, clľk'tnnjku.; liton llĺ:llyljj7111 pĺllĺi4, kdą1i||i
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ĺz irjlitllĺrĺ
(,ĺ.l'1|1lt'l n I]íľĺrlĺi I]izĺlrĺsĺi1,. llll1jĺr|ic1ltI i,lr.:tsl.llll :lz ;lj;ill|;l|11.1 r,i ĺrj:ilr|:rt:rl lr |tlll i \ .i í|j llt.lĺt.zĺ|ĺ::ĺ t.)

l)( ) t ] l ill lr lĺ 1l 
jĺ ĺl ŕ' l.r- ć' ll t. t t.I t. ĺ l l lć. r l t. i l r. l'i r l í'ĺ :r l l i'

:'.\:).j.l)()ĺ]ll)a|1ĺilr,;la|t'aliĺrl:r1:jiĺll:r|ĺilz|lt'szt,l.z.lsi.l.l|ĺtlllrt.ĺlĺ:it.iĺ.lll'lĺllllt.l.1|tĺll;il.rlZrlt
szc|.llP();1alapiz/rlr,ib.:,lyrijt.ltĺĺ.:ľr,tilli,r.slrjliĺl|lr|ĺlli
rTle9;:

L,l:lólĺcl'ćsi szcĺ.ll'P() Jl l

.\jĺirllar'i ĺiľ (ĺlctr'ri l ll')ll.)

pui.''.'ł'ii
5tlt\'of ol.l P()11ĺ'sZĺllI)

.) órálJĺisi,iĺ.-lĺita r:t'aĺ.ĺl (')íl (l()

lrĺ.l rrapĺ; li |ra ll)

|,) () tl l's Z żi 

' 
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6' .\ I]íľá]ó Bizoĺ:tság, a íbĺrtiekct iisszefclgJalĺ'a a kijr'eĺ]ĺczől<ct' állapítja nrcg;:

'ľ'auna.-I)uó..KÍt'-(1.155_. B.-uĺ!aBęst,--Rc}-c-tĺyc- .ll. .49.)-l Az a jáĺrlat,t't:r,ő á|,l:a| l.rĺ:ĺll.úitĺ.ll'l' a jĺĺnlar-

ciľr.órlt'estrek nriĺrősítlretĺ5' nreg;iel-cl a kŕjzl:e:szcl:zćlsi clrllĺrrlrlclnĺ.ĺiĺ:iĺ.llraĺl lł:ĺI]alĺ.a]ilrir|i' '\z ajĺiIllattcľŕi

ĺlĺ:ĺrr áll a |<izárő o]iok lratirlt,u nl^'.'.. az łjĺirrlalr'er'ćí nlc.t1teIcl a 1>ćĺrzĹrĺ;l'i i';az<lasĺiĺ1i ĺis nrĺĺszlll<i sza|llrrai

nl Iĺĺr lĺ lr a s sriĺ1i liĺjr.e tel Irr éĺl r'(:kr] cli.

I.Irtfeĺ.I}ąuKfi.'(119'3I}..u-ĺtap-ę$E.I{iiuyy.'köt-ő-a,Z?.)'l,\zaiáĺllaĺ'ĺ.evőĺiltalbcrrr'rrjt
7.3. i\ (]) Ilelĺc"zclés c.) pr:ntja alapjĺiĺl ćl:ľórlYtclcn.

Ii-tj.I.inę-ł!píĺśiiB.aľi-/=ľr..(12.1-3..B.uĺtąp.e.st"-[I.ĺlllaĺdiÚr_21Jl'\zaiĺiĺll'att'cr.ĺí
ćrľ('ĺlr.csĺrelĺĺr,.'i,.'ťísíl'hct<'í,nreg;ltlclalĺŕjzl>cszeľzĺ1sicl<rlĺulrrcl.ltácirilrarlÍilt1laltal<nlk
|.l(:r..l1 kcľĹlIt' ĺ:elsz<jl-íľásľlL a péĺrzĹit,;ľi és qazĺlasági, r.alallriĺrĺ lrrűszalĺi és szalĺlrrai a}lĺallrlassĺr.s1i

liilr'c]l't:Ilrrćlrt.is,;azolĺisĺiľĺI. |'cIii;]ĺ'cl].(:I a I{bt. ó9. \ (l) ćs (5) bc:kczcłtisćĺ:c' aIrrclr'alapjáll lrz ĺiľtcĺlĺclĺisi

st,>ľľt:ĺlc] elsćí ćs rĺl1rs<lclik hel-\'ezc"tt-c te ki,rltet-ébeĺr Iĺéľ lgaz<lJ.ást az ajĺ.trrl'atliéľŕĺ.
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a Iićpľ isc:lŕí tcstij]ct' ľĺlszóĺĺ::

a.) '\ liöl.et'lĺczĺi aiĺirr1aĺ:l.t:i,ĺíli ĺ]rĺrl llĺ,rli.i;!1111t;r|:ĺĺlllrt lllt'ĺ1ĺt'It.l lrz iti;irl|:rĺtt1tt.li ĺi.lllír.:islllrll ĺis

rrclrr li]l lr liizĺiľ<l

l;zrrlqa.l)uÓ Kft. (1155 llueĺapcst, llckc1tyĺ: tl. 49.):

.\1ńrlIlrIi liľ (ĺrct'ĺĺi }l[.Ij): 1]().l:jll.:lIt) lrr

.|ĺir.ĺiliĺisi iclĺ.ĺtaľlnlrr (3(, (,() hĺilrlr1r |<ilz.iirr' Ilĺ.lll;t1l.llĺll.tll): .i6 llĺirllr1l

Kcstlclt:]ĺĺli lłótlrĺiľ Ila1li ĺrlćľt-ékc (ĺllill. {)'jj.lł,/Il:rIr' 11111 'l.l.ii/ĺt:r1l): l.'l'/rlll1r

l<ŕjzlrĺ:szeľzési clolilrĺucrrtáci<.rllarl lilĺl,llrlt |łilľt:tĺ:lĺutill\.ĺ:liĺlt.|ĺ:

l.i [J ..J=in c I_i pitśuB ai ?'tl.. 4213 t}.uĺtap e $ l, I .I qlląn ĺli. ŕrĺ 2.1. J
Nctlĺi lrjĺirrlaĺ:l ĺiľ ([.t): ]f(J'83lj.ĺJ70 li.t

ĺĺjlá]]ási iclŕítarram: 3(l hónap
I{'ćs c.lc| m j kťj tll ć ľ rra pi ĺ-nŕ: ĺ:ĺ-é lic : (),il.,'.i' / ĺl a P

c', .\ fJílri)ĺi l}izĺltt's,ío; a Iićjr.ctlĺ<:ző ajńnlattcr'ĺi aińĺll;ltrit jlr.asĺrliĺr lr li|;t. 7.3 :,i (|) l>t:|ĺĺ'zĺlŕs i.) 1lĺllltja

ĺr Ia 1r 
j'i ll c1 rr'ólrr. l c:l c trtr c l< trrill ĺisíl't''ĺl i :

I' I u fc. ľ.l} a ti KÍt' .(.119.-]t u cla.pę s"t, Kiinyykjiĺ ő u,. -22.)

.\ járrlĺri ĺiĺ. (lle:ľtćl I It. iF): 2t).176.(1:j.3 t;t

.Jór'zil]ási lclŕít.altaľrl (3(l (l() lróĺrap l<.)zöl:ĺ'' lrĺ.;ĺra;lcllĺlr..'rĺr): 3ó'lr<in.a1l'

Kćscdt:lrrri lłijtbć'ĺ: ĺlrt1;i rrrćľlćliĺ: (trriĺl. ().:i.|i,/rlĺrlr, ĺnax 2.l.i,/nĺr1l): l.'i'/lla1.l

d') \ l.cllclcI]iczćsľc ĺil]cj ĺeclt:z.ct ć.s bĺ:csťr]'l ŕ:ľtci|l a i<ör,tlLkczíj: 2().1]:i3.9ó() lJt (ĺlct't'ti tiľľćli')

c.) .;\ z cl 
1 
áľás ejędmślrylsnp-Ę nyil.r'ánírfi ató'

t-') -;\ lĺöl'et1:.ez.<5 ajánIaltter.ő rrl,úĺt:ott:a bc a legjobb ziľ óľtéli. al:ánr'ú érv--ény.esuę-k-mrnő.sĺtł-r"ę-tő

ajáĺLat:Qt 1 000,00 1:o,rt.szátrrln aI, ez/aItal az el.iáľás tr1le 11.ęt 
,111.'|. nrirrősítlrctĺ'ĺ:

'Iiau.na.I).uÓ K{t. (1155 !luĺ!:ąpe.st lłe-ke'tĺyc r.l'' 4-Ł):

-\ jlilllnri iĺĺ íllcl.ĺ'ŕr lI(.Ir): 2|.).152'5l() |iľ

Itirńlltisl iilőt'aľlarrl (3(l ó(} lrŕlĺlt1r lĺijzijt.t'. lr<inapolsban): 3(l h<!nap'

Iśŕ:sĺ:clcllrri ki jr'l>ćr: tla1:ri nlćl:télĺc (l'r)i,'' (').:j,),.ô/na[:, lrrĺrx 2.,i,/rlirp): l., u/ĺla1l

i,; ) \ nYcrtcst követő aiánlattcvíít nenl javasol a l]íráló I}izottság mcgállapítani, tckintcttel a

rcnclelkezćs ľc álló fcĺĺczctre.

.\ <:sĺtt'ĺllt ŕisszc:p1t:zós ĺcla.czct a 1el'lt.ielln.clĺ rĺleqĺt'Iclőc.:tl l<ć'szĹill cl.

4(e'Ü
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