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7. AjänLztk&ő: Budapest Fővfuos VIII. kertile t Jőzsefvfuosi onkonrrányzat
cím: 1082 Budapesq Batoss u. 63-67.

Á kózbeszerzésí e|jfuás lebonyolítóia:
Hajdu Üg5rvéđi koda
dĺ. Haidu ZoItáĺ
felelős akkĺeditált szaktaĺźrcsadő
laistromszám: 00363
Cím: 1053 Budapest Yáłn-ůiáz ktt. 8.

Telefonszám : + 3 6-1 / 7 83 -8364
F ax szám: +36-1 / 7 83-8364
E-mail: info@jognag.hu

2. B|jfuás fajtÁja
A Kbt. 115. s (1) bekezdés szeĺinti hfudetmény nélkĹiLli taryya|as nélkĹili kozbeszerzési eljáĺás

3. Á kózbeszeĺzési dokumentumokat az aiárůarkétő képviseletében e\járó bonyo|itő szepezet kĺilđi
ffieB az ajártattélrc felkért gazdaság1 szewezeteknek, elektonikus úton.

4. A szetződés megnevez(sę tĄtgya,mennyisége:

Naptafotgó Egyesített óvođa CsodaszĘet tagóvoda hőszĘetelése és ĺyflászátő cseÍéie

Mennyiség: Utólagos utcai homlokzaa' és lapostető hőszĘete|és, ĺyflÁszatők cseréie a műszah'
specifi kációbanmegbatátozoĹtzknakmegfelelően.

Az ajíĺdatkétő táĄékoztaýa az ajáriattevőket' hogy a szerződés tďjesítése az ővoda folyamatos
mfüödése mellett fog történni.

A konkrét mennyiséget az átazat)an költségvetés tatta|mazza.

5. Szetződés meghatÁtozása: Kivitelezésí szetződés

6. Keĺetnegál|apodás kötés&e, dinamikus beszeĺzési rcndszer elkqlľr.azáLsáÍa' elektronikus árlejtésre
sor keľiił: nem

7. Szetződés időtatama:Támogatási szetződéshatźlyba lęésétől számitott 8 hónap, amĄ allként
értendő, hogy aYá]]a|kozőĺak a fenđ ídőtzttam alatt egybefiiggő 4hőĺap alatt kell a kivitelezést
megva|ősitaĺia (befejeznie) Az egybefiĘő 4 hőĺap időtatamot a Yá|]aJkoző az éĺintett
intézméĺy vezetőjével kölcsonösen fuásbaĺ köteles egyeztetni" amely közösen egyeztetett
időtanamot a Megtendelő nevébeĺ eljfuő műszaki ellenőrnek jóvá kell hryyfu. Á kivitelezés
befejezése alatta Megendelő a siketes éshláĺya|aĺátadás-áwéteheljáÍáLs befejezését éľti.

Fentiek ą|apjáĺ a kapcsolódó pĺoiekt megkezdési ĺap1áĺaka ielen szetződéshatźtyba|épésének napja
minősiil.

8. Teliesítés helye Naptafotgó Egyesített ovoda CsodaszigetTagővoda (1083 Budapest, Tömő u.

38/A.,htszz 36739/3)
NUTS-kód:101
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9. Ellenszolgáltatás teliesítésének feltétele éslvag.v hivatkozás a vonatkozó iogszabál}ri
ĺenđelkezéselce:

a.) Aberuházás fedezete a KEHOP-5.2.9 kődszäműpáIyázat keĺetébőlkeriil frnanszkozásĺz,. A
támogatas méľtéke maximum az összes elszámolható költség 700o/o-a..Pĺjánlatk&ő a Kbt. 53. $ (5) és
(6) bekezdése atapjáĺ táĄékoztaýa az ajánJattevőket, hogy tánogatasta táĺyuJłő Ęé"yt (plályázatot) Íog
benýjtania fenti kódszáműpáůyäzat keretén beliil a támogatźs tekintetében.

Aján1zrk&ő fe|btýa a figyelĺneq hogy a támogatás száza\ékos atáĺya a Támogatasi Szeľződés
megkötését követően vahtozbaą amennyiben az e|számotlató költség nem éĺi eL a 700o/o-o7 akkot az
ajáłnJatkéń az e| nem számo|hatő tészte vonatkoző összeget sajät fotásbő|biztosíga.

'ťĺjánJa;tkéń tájékoztaýa az ajánlattevőket, hogy az ebjátásbaĺ nem elszámo|hatő koltség is
beszeĺzésre k"rü]' a dokumentáciő ńszétképező anzat]an koltségvetésben foglaltaknak megfelelően.

'\ nem eLszámo|ható költség mértéke .az ajánlattevő ajádatáĺak fiiggvénye. Á nem elszämo|hatő
költséget a Me8rendető saját forľásból frnanszítozza.

,t Kbt. 135. s (72) bekezdése a|apjáĺ aiánlatk&ő tájékoztaga az ajädattevőkeq hogy aközbeszetzési
etjfuás etedményeként megkötendő szetződés hatÁtybalépése tekintetében a Támogatási szetződés
hatáIybaLépését felfüggesztő feltételként köti ki a szetződésben.

Ąánktkéńfelbíýa afgelnet, llogla tárzogatási innn{nźs anźnjla a7alábbiak sryerint keriil neýatáruýsra

A hźnogatás téryiegu météke a4 akbbi niídłn negźllapĺtott tánogahźsi tissryg és a7 elsýnolhaflí kijltsŕ"g

háryadosa alapján bathayhatlí meg A7eneryiabatékorysági pnjekhésąaonatkoýłźban a7éues elsődlegu enetgia
csiikkenése [kIľ4,] x 400 [Ft/ HrhJ + a pnjekt kerctében tenleąett kąacitás neg!.uló meryia

előállítására [kĺV] * 630 000 Ft/ kW.

b) Áz ajártattéte\a szetzőđés és akifrzę16sek pénzneme a forint.

c.) Fizetési ütemezés: Megtendelő 2 db szárn]a (1 đb ĺészszám\a és 1 db végszámla)beĺýjtásán
bŁtosít lehetőséget a szetzőđésteryezetben meghatátozottaknak megfelelően.

d.) Szeruődés időtataĺrlaz Táłmogatásí szetződés hatźůyba lęésétől számított 8 hónap, amĄ akként
értendő, hogy aYáilalkozőĺak a fenti iđőtatam alatt egybefiĘő 4hőnap alatt kell a kivitelezést
megvalósítania (befejezne) Az egybefiĘő 4 hőnap időtatanot a Yá]lalkoző az éĺintett
lntézmény vezetĄével kölcsönösen írásban köteles egyeztefr\ amĄ közösen egyeztetett
iđőtatamot a Megtendelő nevébeĺ eIjátő mríszaki ellenőmek jóvá kell bryyfu.A kivitelezés
befejezése a|attaMegtendelő a siketes éshlánytdanátadős-áwétehe|jźfiáLsbefejezését érti.

A számlákon ktilön fel kelltiintetni a nem e|szämo7ható koltségelemekeĺ

e.) Ajántatkétő a Kbt. 135. $ 0) bekezdése alapjĄn az á|ta]ános forgalĺni adó nélktil szárnltott
ellenszolgáIatas So/o-áĺak megfelelő előleget bŁtosít, előleg szám]a ellenében. Az elő|eg a
végszámlábólkeĺiiLllevonásĺa, a szetződésben meghatátozottaknakmegfelelően.

f.) Tartalékkeret meghatátozásaranem kerĹiü sot.

g) Aján]atkéĺő teljesítési és jótállási bŁtosítékot hatátoz megl következők szednt:

Aiánlatkétő a szetződés teliesítésének elĺnatadásával kapcsolatos Ęények bŁtositékakéĺt a
szetződés szerinti' ahtlláĺos fotgalĺni adó nélkĺil számitott ellenszolgáltatás 3o/o-ät e|étő étékil
teliesítési biztosítékot hatÁtoz meg. Á teljesítési biztosítékot a szetződés hatáiyba lépésének
ĺapján kell ĺendelkezésre bocsátani.

t

{'1 
,łĺ
,ł
/l



N1ánlatk&ő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos ĺgények biztosítékaként legfeljebb a

szerzőđés szerinti álta|6ĺos foĺgalĺni adó nélkiil számitott el7eĺszo|gpltztás 3o/o-át elétő été|<ű
jőtá,llĄsi biztosítékothztatoz meg. A jőtá|Iási biztosítékot a sikeĺes és blźłĺyta|aĺ á,adás-áwéteh
jegyzőkőĺyv ą]áitásakot' kell ĺendelkezésĺe bocsátani. A jőrÍ|lásí bŁtosítéknak a fenti időponttól
a iőtá|lási iđőszak időtanaĺrÁĺe kell tendelke zéste Ąllni ą.

Á bżtosítékokkalkapcso|atos feltételeket a szetződésterĺezettaÍtl|frAzza.

Az aiáĺůattevőknek az ajĺíntatukban _ az ajfulati nyilatkozat tészekéĺt _ ĺytlzrkozniuk kell' hogy a

fenti biztosítékok hatftidőben ttirtén ő ny$tásátőI.

h) Vonatkoző jogszabályok kiilonösen:
- azadőzás ľendiétől szőIő2003. évixcII. töĺwény
- aközbeszetzésektőI sző|ô 2015. évlCxLIII. töĺvény (Kbĺ)
- aPo|gáiTörvénykönyvtől szőIő 2073. évi v. tórvény @tk.)

i) A ĺészletes frzetési feltételeket zz ajär.ůali dokumentáciő tészét képező szetzőđés temezet
tanalnazza.

j) Aszenődés soĺán az egyenesÁFA fio"n.zírczás szabílyztazttáĺyadők.

k) Á lrifizgÉ5gĘ tekintetében hivatkozunk az adőzäs tendjéĺől szőIő 2003. évi xcil. törvény (Árt)
36 / A. $-áta, tovább á az áLlambáztattástőI szőIő 2077 . évi CXCV. töľvény 41 . s (6) bekezdésében
Íoglaltakta, amĄ szeĺint a kozbeszetzés eĺedményeként nem kothető éĺvényesen szetződés
ďyan jogi személlye| jogi személyiséggel nem tendelkező szesezette\ illetve szetzőđés a|apjän
nem teljesíthetőbfrzetés olyan szemezettészét'e, amĄ nem minősalátláthatő szervezetrrek.

10. Változatolcra (altematív) aiánlatolca vonatkozó infotmációlc Aián|atkéń többváltozatu
(altematív) ajánlatot nem fogad el.

11. Vételi iogta (oPcióľ4 vonatkozó információ: vételi iog nincs.

12. Részajáln]attétel lehetősége vagy |<lzfuäsa: Részekre ttirténő ĺjĄnląttéte| nem lehetséges. Az
ljánlatk&ő a Kbt. 61. s (4) bekezdés a|apjáĺ tájékoztaqa az ajáriattevőkeq hogy tészekte tötténő
ajänlattételnem lehetséges, mivel akjivitetezést egységes benlháĺzásként kell kezelĺri.

1 3. Meghos szabbítasn vonatkozó infolĺnáció
A szetződés meghosszabbítható: nem

74. Szetződést biztosító mellékkötelezettségek

A szetződést bŁtosító mellékkötelezettségek a szetződésteĺwezetben keĺĹilnek neghatarczásta,

15. A nyertes köziis aiánlattevők által létĺehozanđó gazdĺílkođó szeĺvezet:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. s (9) bekezdése szednti ptolekttársasägkétehozásáĺ
}ĺjáłĺJatk&ő a prcjekttfusaság léĺ:ebozísát sem az önálló, sem a közös ajáĺlattevők esetében nem
teszi lehetővé.
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76. Kizätő okok és megkövete|tĘazolálsi mód:

Az aián]ark&ő áIta]- eLőíľ.'lĺĺzfuő okok és a megkőveteIt.ĺgazotási mőd:
Az e|jfuáłsban nem |ehet Ąán|attevő, a\väl7a|koző, és nem vehet r'észt az alkalĺnasság Ęazo|ásában
otyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbr 62. s (1) és (2) bekezdésében megbatarczottklzań
okok báľmelyike fennáll.

Ipazolási mód:
A 321/2075. (x.30) Korrn. tendelet 17. s (1) bekezdése alapjáĺn az ajánLattevőĺek az ajánlztábaĺ,
egyszeďl ĺyiatkozztot kell benýjtanią atő|, hogy nem tattozík a fentiekben meghatatozottkJzáÍő
okokbatáIya ab,va|atlint a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 327/2075. 6.30) Koľm.
tendelet 8' $ i) pont Ą ďpontia és a 10. $ g) pont gb) alpontjábaĺ ÍoglaIak szednt kelI igazolni.
Az ajän|atk&ő elfogađja,ha az ajánlattevő a 327/2015. (x.30) Korm. rendelet 7. $ szerinti - korábbi
kozbeszevési eljátásban Íe|ůlaszĺált _ egységes euĺópai kőzbeszetzési dokumentumot nýjt bą
feltéve, }nogy az abban foglalt inforĺnációk megfelelnek a vaLőságnak és tartalĺnazzák az ajänlatkétő
őltz| a kzáÍő okok igazolása tekintetében megkövetelt lnfonníciőkat.

Az aká)]alkoző és adott esetben az alkalmasság Ęazo|asáhaĺ tészftevő más szefrĺezet
vonatkozásőbaĺ zz ajĄn|ąttevőĺek nJi]atkozatot kell benyúitanla atő\ hogy az éĺintett gazdaság1'
szeľeplők voĺatkozäsábznnemállf,Lk fenn a fentiek szeĺinti kizáĺń okok.

Az ajádattevőnek továbbő ĺyiJarkozrln kel| hogy a szetzőđés teljesítéséhez netnvesz Ęénybe a Kbt.
62. $ szednĺ a}vái]a|kozőt.

Az ajánlatkéń bzĄa az e|jfuásbőI azon ajánlattevő7 akivel szemben' vagy akinek abváiJalkozőjáva|
vrgy Lz ąlkelmassági Ęazo|ásban tészt vevő szefrĺezetével szemben a hzfuő okok az eL1átás soľán
következnek be.

A kĺzáLtő okok fenn ĺem á|fásata vonatkoző, az Ąáriattevő álal tett ĺyilatkozatoknak a jelen
ajánJzttéte|i felhívás megkiildésének napiánál nem ĺégebbi keltezésűnek kelllennifü.

Szakmai tevékenység végzésérc voĺúkoző a|kąImasság etőfuása: -
Szakrn al tevékenység v égzéséte v oĺatkoző alkąlmasság Ęazo|ás: -

!7. Gazdasás| és oénaüsvi helvzetĺe vonatkoző a|kalmassási követelménvnek:

Az alkąlnąssás minimumkd'vetelménveíilnek meshatátozása:

ÁIka|ĺnas az ajĄnlettevő:
P.1. Ámennyibenaz ajádattételi batáĺdőtmegetőzőhőtom]Lezítiizleti évben összesen (ahfuom év
alatt) renđelkeztk |ega|ább nettó 25 millió fodnt teljes _ altalaĺos fotgalmi adó nélktil számított _
árbevétellel.

Az a|ką|nessás mesítéléséhez szfüséses adatok és a meskövete|tistzo|^si mód:
P.7. Az ajän|ąttevőnek az ajínlatbaĺ benýjtandő ĺyilatkozatbaĺ ĺyilatkoznn ke[ hogy az általą

Ęazolnlkívánt ąlką|massági követelmények teljestilnet annak az ajánlattevő teljesköĺűen megfelel.
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A so&'og, sąereplő aą alkalnanźgi köaetelnérylek telesĺtésére aonatko4í résýtes adatokat taĺtalmarylí, a4
eliánźst megindít(í felhíuásban előírt nilatkozatait az aiánlatkétő I(bt. 69. S-a szeilntÍ felhíuására köteles

benyúitani a dokunentáció szerinti foĺmában és taĺtalommal:

P.l. A 32ĺ / 2015. (X.30.) Koĺrrl. rcndłlet l9.Í ( ) bekeýsének Ą poxfa alapjĺźn csatolni kell a7el,ő{ lłgfelebb
j le4źx iiýti éa _ általłźnos foryalni adlí nélkiil s4źnított _ tełu árbeuénkĺól sryíIí endłti, cégsryńen aláírt

ryiktkoryatoĄ attólfiggően, hogl a7Ęánktteaő nikorji)tt látrc, illłtae mik,or ke4lte meg a teaékenjlségét, amenn1iben

eą,ek a4 adatok rendłlkeyéne állnak.

18. Miíszaki és szakmai alkalmasság

Az dkz|massás minimumkövetelménve Ônek mephatátozásaz

Álkalmas az aiáĺlattevő, amennyibeĺ az a|ábbiakĺak megfelel:

M.1. AlkalÍnas az ĄáĺrJattevő, ha ĺendelkezik az eLjfuást megindító felhívás megkĹildésétől visszafelé
szämitott 5 évben építési benlházásta és/vagy építési kivitelezési tevékenységte és/vagy hőszĘetelési
tevékenységte vonatkozó szetzőđésszeĺűen teljesített (befeiezett) rcÍeteĺctźpa|/rcÍercĺctá|<ka\
amely(ek) éľtéke legalább e|éne a fiettő 25 millió foĺintot.

Á fenti atkalĺnassági követelmény több teferencnval (egfeljebb 2) teliesíthető.

Az előítt alkalĺnassági követelĺnényeknek a közös Ąárůattevők egyĹittesen is megfelelhetnek (Kbt. ó5.

$ (6) bekezdés).

Az ą|kąlmasság megítéléséhez szfüséges adatok és a megköveteltĘazohsi mód:

M.1. Az Ąáriattevőnek az ĄáĺJatban benýjtandó nyjlatkozatban csupán nyt|arkoznizkĄhogy az
általa Ęazo|ni kívánt alkalmassági követelĺnények teljestilnet az oll.ąlmasságĺ követelmények
teljesítés&e voĺatkoző tészletes adatokatnem koteles megadni.

A I(ÖWTIGZő DOI(aMEIÝTUMOT AZ AI/iNIÁTIroz NEM C9A-K Az
lłÁtuterrÉni rnĺsz oĺÍrÁslínE, reĺĺ n g curoĺľ,ĺll
A s,&'og, sryrcplő a7alkalnassági kiiĺetelménjlek telesítéshe aonatko4í ĺésýns adatokat taftalma7!, a4
e!ánźst negindíilífelbĺnźsban előírt ryiktkoąatait a7Ąádatkéĺő Kbt. 69. s-a sryifiiýlhíaásám kiinles beryĄ"tani

a dłkurzentóciií szerinti fomábaĺ és taftalommal:

A 32.ĺ/20ĺ5. E.30.) Koml. rcndelet 2,l. s (2) bekeýs,ének a) pon|.a aląjiźn aąĘánknánli felhíaźs
negkiildésének napjáaól aissryfeté s4źní.tott 5 éa sonźn bef/eryett (telesített, nűsąaki átad.łźs-átuétellel leýnłlt) ,épít,ési

beĺahá4źsra és/ aagl ,Qít,ési kiaiteleąli teaékenjlségtv nrutko4í nunkáinak ismeftetését, a7alábbi taĺtalłmmal:
. a sryetąődźs hźtgát
. aą eluégąea rzurkák felsomláslźt;
. a 1 e l le n s 1o lgźltanźs ne thó ii ss ą.egét,
. a telesítés idrjét (éa/ hó/ flap) (KEZDES ES BEFEJEZES IS) és be!ét,
. a műs<aki átadłźs-átaétel időpon/át @/ hő/ nap)

A bemutatott rcfeĺendákaĺ a 32ĺ / 20ĺ 5. (X.30.) Koĺrz. nndelet 2j. ! sąeĺint csak a szeĺződést kötő másik
frI áItaI kÍadott igazolással lehet igazolai. akként, hog o< afent előírt furtalmon kíaiil aą
alábbiakat kell tatalma7nia:
. a srytąődést kt;tő násikÍél ileue, cĺŕile,
. qiktk,oąni kell amíl, łlogl a tełesítés a7előínźsok,nak és a sryeĺąődĺsnek neýlelően tiiftént-e.
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19. Szeĺződés teliesítéséhez szfüséges. a gazdasági szeĺeplő letelepedése szetinti otszág
nŕlvántartásában való szeteplésre. vagi a letelepedés szednti országban előír engedéllyel
iogosíwánnyalvagy szerĺrezeti, kamaĺai tagságga] való rendelkezéste vonatkozó feltétel:

Áz ďkalmasság minimumkövetelĺnénye(i):
Álkalĺnat]an az ajánlattevő' amennyibeĺaz alź.}lbjaknak nem felel meg:

SZ1: Be van jegyezve a cégnyüváĺtatásba vw az egyén vál|ąlkozők nyiváĺtattálsába, nem
Magyatotszágon letelęedett gazdasági szeĺepló esetén be van jegyezve a 2014/f4/EU iĺányelv XI.
melléklete szeĺinti hasonló ĺyilváĺtatásba.

Áz alkalĺnasság megítéléséhez szfüséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

SZ7: Ezen alkalĺnassági kovetelĺnénynek vďó megfelelést az ajánJľlrkétő e|Ienőtzi a cégjnforeláciős
szo|gĄ|attőI ingyenesen az elektĺonikusan eléthető cégegyzék-adatot illetve egyén vállakozők
nyůväĺtanźlsa' a|apjáĺ, a nem Magyatotszágon letelęeđett gazdaság1, szetepLők esetén a 321/2015.
6.30) I(orm. ĺendelet 26.s ę) bekezdése aląpjáĺkell eljĺími.

20. Ertékelési szempont A Kbt. 76. s (2) bekezdés c) pont|a a|apján a lęiobb fu-&ték ańny
értékelési szempontot elka|mazza az ůábbiak szennt:

Az étékeltési pontszám alsó és fe|sőhataĺa: 1-10 pont.

1, bíÍőJan szernq,oĺt: Az aján7ai át éľtékelési suempont esetében az ajőn1atevőnek fodntban kell
megaclnie a szetzőđés tďjesítéséĺe v oĺatkoző ajártaĺ. fuát.

E;zeĺ éłÍékelési szempont esetében a megajíĺLásokat ajáĺlatkétő a,RozbeszenésíHatőság2072. évt
61. számában megíelent útĺnutató III.A1. ba) pont szerint a|akĘa pontszámokkí. Ebben az esetben
a legalacsonyabb érték legkedvezőbb (ezen ajádatkapja a maximáIis pontszáÍnot (10 pont), a többi
ajánlat t^ttzi|fri eleméte ped€ a legkedvezőbb tartalĺni elemhez viszonftva fotđítottan atínyosan
számolja ki a pontszínokataz ĺ|ábbiképlet szednt:

Á,",ĺ"oo/A vixgat 
x (10-1) + 1.

Á fentiek szednti pontszámot az ajánlark&ő megszoÍozza a sű|yszánmĄ és azt kettő tizedesjegyĺe
keĺekíti.

A 2. bíÍánati szempont: a jőtĄl|ás: Az .Ljäĺlattevó min. 36 bőnap és max. 60 hónap jő:al|Ąs:.:- tehet
ajádatot. Á 36 hónap jőtá,|lĄ"1el nem &ő vĄlląlĄst tarta|maző ajáłnlatok érvénytelenek A 60 hónap
feletti jőtá|Lásváłndást tafiafmaző Ąáłnlat nem éľvénytele n, azoĺbzĺ ĺzokat ajĄnlątkéń egyontetűen 60
hónapként étékelĹ A jőtź,l|Ąs aénékéthónapokbaĺ, eýsz számokban kellmegadni.

'{ legmagasabb m&tékű jőtĄllĄst tatta]maző ajánlat kapja ĺ maximális 10 pontot, a többi ajánlat

Pontszäm^ ellhez viszonftva egyenes atáĺyosítas módszetévelkąp pontszámotaz aláLbb1akszeľinť

A *",a/Alęiobb * (10-1) + 1.

Á fentiek szednđ pontszámot az ajánlatk&ő megszoÍozza a síllyszí,mtnel, és azt kettő tizedesjegyĺe
kerekíti.

b,, ĺa'YoB

Eľtékelési szempont Súlyszám
Aiźlĺdan fu @ettő HUĐ 50

JőtÁ,Jlási időaľĺarĺl (36-60 hónap közötg
hónapokban)

25

Késedelmi kotb& napi mértéke (nin. 0,5
o/o/ĺap' max.:2o/o)

25



A 3. bíÍánzlĺ' szempont Késedelĺni kötbéĺ napi mértéke: Ájánlattevő min. 0,5 oÁ / ĺap és max. 2 % /
nap késedelĺni kötbéne tehet ajáĺlatot. Á 0,5 oh napi kötbért el nem étő vál]a|ást tafia|maző
ajänlatok éĺwénytelenek. Á 2 o/o feLetĺđ kijtbégá|la|átst tľÍta|nrző ajánlat nem érvényteleĺ, azonbaĺ
lzokat ajáĺlatkétő egyöntetűen 2 o/o-kéĺt éľtékelĹ A késedelmi kötbéĺ mértékét legfelebb két
tizedesjegyĘ kell és lehet megaĺlni.
Á tegmagasabb mértékű kötbéľvállalást tfitrlÍna;ző Ąánlat kapja a maximális 10 pontog a tóbbi
ajánlatpoĺtszĄmą, ehhez viszonftva egyenes ĺtaĺyosítas módszetével kap pontszämot a következők
szednt:

A,...ď,/ Alępbb * (10-1) + 1.

A fentiek szednti pontszámot zz Ąärilarkéĺő megszotozza a súlyszámmĄ és azt kettő tizeđesjegyte
ketekítĹ

Az etjfuás nyefrese az,akiaz étéke|ési szempont ą'lapjáĺ a leg|obb fu-étték"Íá,Í,w éĺwényes ajánlatot
tette (egtöbb pontszámot szerezte).

27. F enntanott szetződéste vonatkozó információk:

A szetződés a Kbt. 33. s (1)-(2) bekezđése szeľint fenntartotil x nem

22. Adott szetződéste vonatkozó kotábbi kózzététeLz nem

23. Ajődattétehhatźndő: 2076, szeptembeĺ 20.,70.30 őn

24. Az Ąánlatokbenyriitásának címe: Haidu Úgyvéď ltoda, 1053 Budapesq Vámházkt.8.I/3.

25. Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benýthatókz magyaĺ Ájánlatok más nyelven nem
nýjthatóak be.

26, Az e|ső ajánlat felbontásának időpontja és helye:
HatÁĺdőz 2076. szeptembet2D. ĺĺpjáln 10.30 óta
HĄ: Hajdu Úgyvédi lĺođa. 1053 Budapest'Yőnhán ktt. 8. I/3.
Az ajánlatok felbontásáĺ jelenléae iogosult személyek x €en
Á bontási e\jfuáĺs a Kbt. 68. s (1)-(4) és (6) bekezdése ąląpián tdfténik.

27. AjáLÍnAn kötöttség iđőtzttzma: Az ajánIai kotöttség időtaĺtaĺľra az aján)atok benýtásától
számitott 60 nap.

28. AjáLÍůaln biztosíték Ajíriatkéń nem Ąa eIő aján|ai bŁtosíték ĺy$tását.

29. Egyéb kůilönleges feltételek nincs

30. Á közbeszeĺzés ismédődő ielleg&e vonatkozó információk:
A közbeszetzés ismét]ődő jellegű: nem

31. ÁlvállaJkozók ipénvbe vétele:
Á Kbt. 66. s (6) bekezdése dapjáĺajíĺJatk&ő előĄa,hogy az ajánhttevőjelĺile meg

a) a közbeszetzésĺek azt a tészét (tészeit), amelynek teljesítéséhez az ajáĺhttevő aLvál7a]kozőt
kíván Ęénybe vennĹ
b) az ezeĺ tészek tekiĺtetében Ęénybe venĺri Hváĺĺt és az ajáĺLat benyúltásakot nfu ismert
a|vil]atkozőbt.
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Ajődatk&ő ekörben felhivja az ajánJattevők figyelĺnét a Kbt. 138. s ()-(2), (4)-(5) bekezdéseiben
foglaltakĺa.

32. ÍŁánvoótlás elĺendelése korábban nem szeteĺlő sazdzsáp7 szereolő esetén:

'Pĺjánlatban korábban Írem szefeptő gazdasáę! szereplő hlánypőrJással történő e|jfuásba bevonása
esetében újabb hiánypótlĺís ekendelése: ajánlatk&ő nem él a Kbt. 71. s (6) bekezdésében foglaltalrlrą|
tehátűj gazdasőg1 szereplő bevonása esetén elĺendel hiánypótlíst amennyiben szfüséges.

33. AiánLat érvénwelensésére vonatkoző összes átvasl- költsés esetében: -

34. Báreletv tész eredménvtelensése esetében valamennvi ĺész eredménvtelenséséľe vonatkozó
ĺnforeńcíő:. nem ĺeleváns.

35. Minősített aiánlattevők néviegyzéke A327/2015. (x.30) Korrn. rendelet 30. s (4) bekezdése
a|apjáĺĺ ajánlatk&ő kiiďenti" hogy a felhívás 18. és 79. ponýábaĺ meýatátozott alkďmassági
követelmények szĘoĺubbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontollhoz képest.

36, Az eliátás a l(bt. 53. \ íô bekezdése alaoiáĺkeriil mepinđításĺa: igen.
A benllnázős fedezete a KEHoP-5.2.9 kóđszáĺml3' pályázat @áIyázatos éptileteneľgetikai felhívás a
közép-magyarctszágĺ régió teleptilési önkormányzatal számfua) keretéből keľtil finanszítozásn. A
támogatás méĺtéke maximum az összes e|számo|ható kóltség 700o/o-a. Ajárnatkéń a Kbt. 53. $ (5) és
(6) bekezdése a|apján tájékozaýa az ajárlattevőkeq hogy tamogatasta tńĺyaLő Ęé"yt (pláiyőzatot) fog
beĺýjtaĺn fenti kódszáműpiyźĺzat keĺetén beltil a támogatás tekintetében.

'{ Kbĺ 135. s (72) bekezđése alapián ajáĺnlatk&ő táłjékozaqa az ajánlattevőket, hogy akozbeszetzési
e|jfuás eĺedményeként megkötendő szetzőđés hatáĺýalépése tekintetében a Tímogatási szetződés
hatÁlybalépését felfiiggesztő feltételként koti ki a szetződésben.

37 . Ewőpaĺ Uniós Napĺa v oĺatkoző információ: I{EHoP- 5.2.9, kődszámű pályázat

38. Á. dokumentácíő átlétele vagy elektronikus úton történő elétése az etjátäsban vďó ĺészvétel
feltétele: igen

A kozbeszetzési dokumentumokat ajänlatonként legďább egy ajáĺ|attevőĺek vagy az Ąárúatban
megnevezett alvállalkozőnak elektronikus úton el kell éĺnie az aján|zttétehhłtáf,dő kejáĺrrĄ, ami az
emaldajáĺrůark&őá|ta|lmegkiildésétielenti.

39. Á dokumentáció és a Wegészítő iĺatok, vagy ismertető rendelkezésĺe bocsátásávď kapcsolatos
további információk:

Aiáĺ|atk&ő az Ąäĺlattételi felhívást és a dokumentációt _ ingyenesen _ kiilđi fueg az ajánlattétehe
felkéľt ai ánlattevőknek.

40, T áĺľgyalłás lebonyolítĺĺsának szabáůyai:. T ítgyalásta nem keľiil sot.

47. Ewéb inforĺrációk:

7.Az ajánlatk&ő az ajánJatok e|bítálhsa sotáĺ a Kbt. 71. $-ban megbatátozottak szedntbŁtosíga a
hiánypótlást illetve kéĺ felvilágosítást.

2. ,{ I(bt. 56. $ alapjáĺ t gazdzság1 szereplők klegészítő tájékozatás iĺánti kételmet nýjthatnak be. A
Kbt. 114. $ (6) bekezdése dapjáłĺ az ajánlarkétő az ajźnlattétehhrtáLf,dő |ejátta előtt ésszeĺű iđőben
kciteles a kegpszitő tájékoztatást megarĺni.
Kięészitő Ąékoztatas iĺánđ kéĺelĺnet a Hajdu Ügyvéđi Itodőboz kell megktildeĺlt a 7/378 40 32 fax
számta vagy pedĘ az nÍo@jogt1ag.h,l e-mail címte. Í ĺ
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3. Az aján|atokat fuásbzĺ és záttaĺ, az ajőĺlattételi felhívásban megadott címĺe közvedeniil vagy
postai úton kell benyújtani az ajánlattéte|ihatáĺdő Lejáttźng 1 eteđeti péLdáĺyban, és 7, a papíĺ a|apíl
példánnyalmindenben megegyező elektonikus másolati példányban (CD/DVD adathotdozón .pdf
fornátumban). Az ajáĺůatok összeál]ltasával és benyujtásápal l.apcsolatos valamennyi köItľ'ég az
ajánJattevőt tetheli. A postán feladott Ąánlatokat az aiádatkétő csak akkoĺ tekinti hatáddőn beliil
bený jtottnlŁh^annakkézhezvételéteazaján1attétehhatáĺdőĘsotkedił.

Az ajőĺlatkétő tájékoztaga az ajánlzttevőą bogy a papír a|apű és az elektonikus úton benýjtott
példány közötti ellentrnondás esetén apapfu a|apűpéIdányt tekinti iráĺyadőĺak.

3. Az ajáĺ.iatoknak az alábbi Íoruaí követelményeknek kell megfelelĺrie:
a) Az zjánJat eĺedeti péIdányőt sérĹilésmentesen nem bonthatóan ,lapozhatőan össze kell f(lzĄ vagy
be kell kötni;
b) Az ď1áĺJatoldalszámozása egyelkezdődiön és oldalanként növekeđjen. Elegendő a szövegetvagy
számokat vagy képet tafidmaző olda|akat számozni, az iites 6|ĺlalekat nem kell, de lehet. Á címJapot
és hátlapot (ha vannĄ nem kelt de lehet szátmozni.
c) Az ajánlatĺak az e|qéĺ tattakomjegyzéket kell tzrtaLmaznja, mely ąlapján az ajźnlatbaĺ szereplő
dokumentumok oldalszám a|apján m.egtzJáłhatőak;
d) Az aján|atoĺ lévő minden _ ajáĺiattevő vagy a\váů7a|koző, vagy a kapacĺtÁsait ĺendelkezésre
bocsátó szefreaet álta|készített _ nyilatkozztot o1Ą kell írnia az adott gazdáikođő szewezetnél erte
jogosult(Ąĺak vagy olyan személy""t vagy személyeknek aki@) etre L jogosult személy(ek)től
írásos Íethłtdmazást kaptak.
e) Az Ąánlat minden o|yan o|daláą amelyen _ az ajáĺiatbeadása előtt módosítást haitottakvégte, az
adott dokumentumot a|Álstő szeméIynek vagy személyeknek a módosításná|is kézieggyel kell ellátni.
A zát csofnągon az ,,Napĺafotgó Egyesített ovođa CsodaszĘet Tagóvoda hőszĘetelése és
ný|ászátő cseľéie'' - Felbontani tilos az aiáĺIattételi hatĺítidő |eiáta előtt!'' męielölést kell
felttintetni.

4. Á Kbt. 6ó. s (6) bekezdése alapjíĺ etőíĄa,hogy az ajáĺ|attevő ielöle meg
a) akőzbeszetzésĺek azt a tészét (tészeĄ, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a|vái)a]kozőt kíván
gé"yb" venni
b) az ezeĺ tészek tekintetében Ęénybe vgnni kívánt és az ajínlat benýtásakoĺ máĺ ismert
ąlyĄlląlkozőbt.

5. AjánLattevők a Kbt. 66. s (2) bekezdésében foglaltakĺól ktilon íven szövegezett ĺyiatkozxot
kotelesek ajáĺJatlírhoz csatolni a dokumentáciőbaĺ megdźlhatő fotmátuĺnnak megfelelően. '{
benýjtott ajänJanak a Kbt. 66. s (5) bekezdése a|apjőĺ felolvasólapot kell tandmaznn' amĄ
tafta|mazza łz ajäĺIattevő nevét és székhĄét/lakőhe\yét valamint azokat a főbb számszeďlsíthető
adatoka7 amelyek az &tékelési szempont a|apján értékeléste keĺiiłnek

6. .ťĺjőnlattevő a Kbĺ ó6. s (4) bekezdése "ląpjáĺĺl1iJatkozatot köteles ajáĺúatához csatolni aĺĺ.ől"bogy
a kis- és k<izépvállalkozásokń\ fejtődésfü tamogatasfuőI szőIő 2004. évi )ooilV. törvény szerint
mikĺ.o-, kis- vagy középváĺIalkozásĺak minőstił-e.

7. Az ajőn|attevőĺek az Ąánlatábaĺ tételes ánzott költségvetést kell benyujtania, a dokumentáďĺőban
meghatatozottak szednt. Ájánlattevőnek a beátazott tételes kciltségvetést plpita|apoĺ, és

elektronikusan (x.xls-foĺmátumba konveĺtálvĄ zz ajőnlathoz mellékelnie kell.

Felhívjuk az ajánląttevő figyelmét' hogy, az átazat]aĺ tételes költségvetés tab|Ázaton beltil tilos az
egyes soĺokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tattoző mennyiségeket megváItoztaa\
Yagy L mennyiség eg5rségét megváůtoztatl1kivéve, ha ezt ajánlatkéń aklegészítő táĄékoztatás sońln
előĄa. Valamennyi kciltségvetési sort be kell fuazni.

iJĺioi'
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8. A Kbt. 115. s (4) bekezdéseatapján|<lzfuő|agazokagazdaság1'szereplők tehetrrek ď1áriztot,akiket
az ajáĺlatk&ő ajánlattételĺe felkért. Az ajánLaľtéteke felkért gazdzság szereplők közösen nem
tehetnek aján1atot. Az ajánlattételĺe felhívott gazdaságĹ szeĺeplő iogosult közösen zjánlatot tennl
olyan gazdasäg1 szeteplővel amelynek u ajőnlatk&ő nem ktilđött ajánJattétehfelhívást.

9. Foĺđítás: idegen nyelvű iĺat, dokumentuÍIr beĺýjtása esetén az ídegeĺ nyďvű dokumentummal
egytitt annak ĺrlłgyat nyelvű fotdĺtzsät is be kell nyujtani. Á Kbt. 47. s (2) bekezdés aląpján
ajánJatk&ő a nem r-,Ągyat nyelven benýitott dokumentumok tekintetében a đokumentum
ajädattevő í|ta|i feLelős foĺdítását is elfogadja. A Íoĺditás anaLmänak hĄességéért. az ajőnJattevő
felelős.

70. Az ajánlatok munkanapokon 9:00-16z00 őn, pénteki munkarend esetében 9:0G-13:00 őta, az
aján1attétehbatÁf,dőnłp1áľĺ9:0G-10:00őrukozottnyriithatóak.

11. Amennýben, az Ajänlatk&ő az osszegezésben a nyefrest követő legkedvezőbb ajánJattevőt is
meghatátozza, aKbt.131. s (4) bekezdése esetén a nyetrest követő legkedvezőbb Ájánlattevővel köt
szenődést.

72. Az Aján1attevőnek és a< alkalnassáT iga<olłźsában ĺís4 aeaő sryrue<etnek az a|ábbi cégokmányokat
ke|l az ajáriatához csatolni:
- u ajőnJatoq illetve az ajárlatban talĄ|hatő ĺyi)atkozatokat a1ő'łt6 személyek aláíĺási címpé|dáłĺyänak
köziegyző vagy Pedig tigyvéd által elleniegyzett egyszerű másolati pé|dáĺya, vagy rz a]álltás
nntájánakegyszetűmáso|ata
- az ajánlato1alĄitő, de a cégkivonatban nem szeteplő kötelezettségvállalóft) esetéb en a cégegyzéste
iogosult személytől szánnaző, az ajánJat ą1aíń5ap vonatkozó (a meghata|ĺnaző és a meghata|mazott
aláúńsätts tata]nazó) íľásos meghatalmazás etedeivugy egyszerű másolađ péIdáĺya.

73. Az ajfulattétel sotán a kiil<inboző devŁátr fodntra t<iľténő átszámitásáĺái az Ajánlattevőĺek az
ajádattéteh felhívás megktildésének ĺapjíĺ érvényes Magyat Nemzeti Bank átta| meghatátozott
devtzafufotyamokat kell ^lkąlrnazrlju,. Az ajáĺiatban szereplő' nem frg1gyaÍ forintban GIUĐ megadott
összegek tekintetében az átszáĺmitást tłÍtllimaző tatot kcizvetleniil a kérdéses dokumentum mögé
kell csatolĺri. Bá-"ly okiĺat Ęazo|as, n7nlatkozat, stb. vonatkozäsában csak az alkąlrnasság
megilzpitÁtsőhoz szfüséges soĺok (adatot információk) vonatkozásőbaĺ szfüséges az átszámitást
tanalĺnaz ő iĺatot becsatolĺri.

74. Az Ajánlattevő Ąáĺ|atálbaĺ elktilönített módon elhelyezett uzllei titkot tartalĺnaző tntok
nyilvánossá8ĺahozatą|ätmegtilthatja a Kbt. 44. s (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

15. A Ąes ajänlati felhívásban és dokumeĺtaciőban valamennyi őtíbaĺ megadott hatźndő közép-
euópai helyi idő szednt értendő (CEĐ.

76. Aján|atkétő a Kbt. 138. s (1) bekezdése a|apjáĺ tájékoztaýa az ajáĺnlattevőkeq hogy a szetződést a
közbeszetzési eljáĺás ilapján nyetres Ąánlattevőként szetződő félnek kell teljesítenie. Az alvál]alkozői
teljesítés cisszesített atőĺya nem ha]adhaĘa mega nyertes aján|attevő (ajánlattevők) saját tďjesítésének
atáĺyát. Á teljesítésben ĺészt vevő alválLa|koző nem vehet Ęénybe saját Ąesítésének 50o/o-ät
meghaladó mértékben további közremfüödőt.

17. A 322/2015. (x.30.) Korm. tendelet 2ó. s alapján az Ąín|zttevő köteles _ legkésőbb a
szerződésbatźÄyba lęésének időpongfua _ építési-szetelési felelősségbiztosítást kcitni vagy a megIévő
felelősségbiztositásít kite{eszteĄ amelynek értéke el&i az 5 millió Ft/év és 2 millió
Íonnt/kfuesemény éttéket, tovźĺbbá a nyeftes Ąánlattevő köteles a felelősségbjztosítast a teljesítési
batiľndőlejätáąilletve a tényleges teliesítést követő 15 napĘ fenĺta:rtani.
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Az ajádattevőknek a fenđek vái]a|ź.sőńI az ajärdaĺ nyilatkozatban nyilatkozniuk kell.

78. Az ajánLattevőkéĺt szetzőđő ÍéI a teljesítéshez az a|ka|ntasságának Ęazolásábaĺ tészt vevő
szervezeteket a Kbt. 65. s (9 bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles ĺgénybe ven:ri.

19. A Kbt. ielölés ďatt akozbeszetzésekről sző|ő 2015. évi C)(LIII. tórvény éľtendő. A felhívásban
nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az tányađő.

20. Ajőnlzrkétő tźĄékoztaga ajánlattevőket, hogy amennyiben a dokumentaclőbaĺ gyattőta és/vagy
típusta való hivatk62Ą5 ta|Ąlhatő, ez csak a tźosy 1"n"g"net minőségének ęgyértelmű meghatátozása
éĺdekében történt; ajádattevő ajádztábaĺbá'-"ly más olyan eszköztf tetméket szeĺepeltethet, amĄ
az adott funkciónak megfele| és a dokumentációban megnevezettel egyenérté|ďl azon műszaki
paĺaméterek tekintetében, amĄeket ajőnlatk&ő az adott termék vonatkozásőlbaĺ L
dokumentációban feltiintetett. Ugyanakkot, az ajíĺdatk&ő etőĄa, hogy a đokumeĺtácíőbaĺ
esetlegesen szeteplő valamennyi megadott gyánôtőI vagy típustóL vztő eltérést kiilön tapon (az
ánzat]an költségvetés melléHeteként) is szeĺepeltetnie ke|I az Ąínlatban, megađva minden olyan
je|7emzőt (pl.: m&etet anylg, típus, elnevezés, 

^ 
l.łPcsolódó dokumentáció elérhetősége stb.)

amellyel bizonýtan twdja az egyenértékűséget.

21. A szetződés teljesítése sotán léttejovő szetzői i"s védelem a|á eső alkotásoknak a végső
Kedvezményezett (ajánlatkérQ tulajdonába kellkedilĺrifü. Ajánlark&ő kiköą hogy a teljesítés során
keletkező, szetzőiiogi védelem l|á eső alkotáson a Kedvezméĺyezett (ajänlatk&ő) teĺiileđ kot|átozás
nélkĹili hatarczat]an ídąűL, |<lz^Íőlagos és haĺnadik személynek átadhatő Íe|basznáhsi jogot szetez,
továbbá jogot szercz az akotás (teľv) átdolgozásata is.

22. Ąánlattevőnek a Magyat Keteskedelmi és Ipaĺkamaĺa áťltal- kiadott Ęazoláłssal kell igazolnia, hogy
a yál|a|koző kivitelezői tevékenységte jogosultak ĺéýegyzéke a vá|]a]koző kivitelezőre vonatkozóan
tafta|mazza a vá]lalt tevékenységeą ezáIta|az épitőipaĺ kivitelezési tevékenységrő| szőLő 191/2009.
(DĹ 15) Koĺtn. rendelet 12. s (1) bekezdés a) poĺga ąląPjäĺ épitőípaĺ kivitelezési tevékenységet
vállalhat.

23. Az ajőnlattevőnek az aján|atá'hoz Ąékoztatő j"ll"g" kiviteli titemterrret (otgaĺizáaős teľvet) kell
csatolnia, majd eljfuáts eĺe.ĺ.ényeképpen megkötött szetződés hatáIyba lęését követő 10 napon
beltil aktualizált ütemte'vet kell benýtanla'. A kiviteli ütemtefvben figyelembe kell vennl az
ĺĺtézméĺy mfüödési ĺendiét, folyamatos napi iizemszerri mfüödését is. Á fentieken túl a nyeĺtes
ajádattevőnek l szetződés hatályba lépését kóvető 5 munkanapon beliil otgaĺizáciős teťvet kell
benýjtanĺa, amelyben figyelemmel van az tntézméĺy működési tendj éĺe.

24. Ajánlatkétő tájékozaýa az Ąáłn|attevőket hog;r hĄszín bejfuást taĄ ame\yĺek időpontja és

hĄszíne: 2076. szeptembet 75. ĺapjáĺ 72.00 őn, helyszíne a megvalósitás he\yszlne.

Felhívás és dokumenĺáció kikiildésének ĺapjaz 201ó. szeptembet73.
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ĺ. Ár,ľłrÁNos nÉsz

1. Árľru,ÁNos TUDNľvĺrór

7.7 Á Budapest Fővfuos VIII. keľtiletJőzseÍvfuosi onkoĺmányzat (továtbbiakban 'ťĺjőn|ztk&Q
a,,Napiaforgó Egyesített óvoda CsodaszĘet tagóvoda hőszigetelése és ĺyí|ászátő
csetéie', tátgyú kiiýrąeĘsi e!ár,źsban eýton ker ajlfulatokat.

Jelen Dokumentáĺciő nem mindenben ísmétli me1Lz .ťĺjánlattéteh Felhívásban Íog|attakat"

a Dokumentáciő az Ajánlattételi Felhívással együtt kezelendő.

Az ajáĺIattevő ajáĺlatáĺzk beĺýjtásáva| teljes egészében elfogadja a közbeszenésektőI
szőIő 2075. évi CXLII. tóĺvény (a továbbiakban: Kbt) eLőiĺásĺ szerint ezeĺ
kozbeszetzési e|jfuáshoz elkészített AjánJattéteh Felhívás és a Dokumentácíő (a

továbbiakban egyiitu zjánlattéteh dokumentáciQ összes feltételét az ajánlattéte|

bzfuő|zgos ďapiőul.

Az építési benlházásnak teIjesen meg kell felelnie az Ąäĺiattételi dokumentáctőbzrl
megađott műszaki előíľásoknak.

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvlzsgátja és betattsa az ajárlattételi

dokumentációban megadott összes utasítást formai követelĺnényq kikótést és eLőiĺást. Az
ajántattev ő kockázata és az aiánlat éĺvénytelenítését vonj a naga utaĺ:

t ha elmulasztia az eLőít infomrációk és dolrrmentumok beny(Ątásáĺt a kĺď:p'ott

hatÁĺdőkrc,vLgY
. ha o|yaĺ ajáĺnLatot Íryúit be, amĄ fomlai vagy taŕĺz/lmi szempontból nem felel

ĺľle1 
^z 

ajáĺ|attéteh dokumentációban megadott minden követelménynek.

1.2 Az 'ťĺjánlattevőnek kell viselnie minden, az .Pĺ1án1atának elkészítésével és beĺýjtásáwal
kapcsolatban felneĺtilő költséget. Az Ajánlatkétő semmilyen esetben sem tehető felelőssé

ezen' költségek felmediłéséérq fiĘetleniil ^z 
ajáĺnlattéteh etjfuáĺs kefo\yősőtőI vagy

kimenetelétől.

1.3 Az .ťĺjánlattevőĺek az ajáĺlattéteh dokumentációban közölt infoĺnációkat biza|tnas
dokumentumként kell kezelĺriiit amelyről harĺnadik féInek semmiféle tészletet ki nem
szo|gfltathatnĄ kivéve ha ezen hafiTlađik féIkészít és nýjt be ajäĺLatot az Ajánlattevő
szÁmára a szo|gáitatÁsi feladat egy tészétevonatkozőan' valamint a Kbt. által szĺitséges és

megengedett békéltetési és jogorvoslati eljáĺásokban való Íe|haszĺá)asllkaĺ

Sem a Dokumentáđót, sem annakńszĄvagy máso|aaitnem lehet t,,ásta felhasználni,

nlilt zz abban leíľt építési feladatok cé|játa.

2. Az építési feladatok leíĺása
A beszetzéste vonatkoző tészhetes infonláďĺőkat a milszaki dokumentácĺő, az átazat]aĺ
koltségvetés, a dokumen tácíő és a szetzőđéstemezet taÍta)frazza,.

3. Közös aiánlattéte|z

A Kbt. 115. s (4) bekezdése ilapjíĺ lrĺzőÉőllag azok a gazdaság1 szeteplők tehetnek
ajíĺLato:q akiket }ĺjárdark&ő az ajänlattéte|ĺe felkéľĺ Az zjfuiattételĺe felkért gazdaság1

szeteplők közösen nem tehetnek ajáĺIatot. Az ĺjőnlattételÍe felhívott gazdasáĺg1 szereplő
jogosult közösen ajánlatottenni olyan gazdaság1 szereplővel amelynek az ajáĺhtkétő nem
kiildött ajádattéteh felhívást.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 73.s (1) bekezdésének e) pontia a|apjáłn éľénytelen az
aián|at - ameĺrnyiben a hiánypótlást követően sem. csatolták a kózös ajänlattevők 
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4.

áIta| cégszeďlen a|Áí4 közös ajäĺdzttevőlr<te vonatkoző neý|lzpodást, amely megfelel
valamenný 

^|áLbbi 
követelménynek:

7. tafialmazza a közös ajádattev ők közös fellépése fonnájának ismettetéséu

2. tufr^|m^zz^ az ajádat a|aíĺása mődjáĺak ismertetéséq

3. tafrł]fr^zzt a Kbt. 35. s (3) bekezdése szerinti jogosult képviselő megjelölését azzal,
bogy a képviselő kor]atozás nélkiil jogosult valamennyi közös aiádattevőí agot
képviselni az ajádark&ővel szemben a jelen kozbeszetzési eIjĺírásban, és az ltlhoz
kapcsolódó esetleges további Kbt. szednti eljáĺásokbaĺ az ajín|atk&ő őltal az
ajÁn|ą1ęy6, illetve az ajádattevő altal az ajźn1atkétő felé megteenđő, illetve megtehető

iognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben is kapcsolatot tartson az ajáĺIatk&őve\
4. tafia\mazza, hogy az ajánlattevők milyen atäĺybaĺ fele]nek a kozbeszetzési eljfuás

eredményeként megköten dő szetződés v égehajtásáétt,

5. t^ttł)frAzz^ valamenný közös ajánlattevő nyj|ztkozatátt aĺĺő|" hogy egyetemleges
felelősséget vá|]a|nak a kozbeszetzési eljfuáts etedményeként megkötendő szetződés
szetződésszerű telj esítéséhez szfü séges munkák megvalősításáétt;

6. Lz aján|at benýjtásának ĺapjän éĺwényes és hatályos, és hatalya, teljesítése,
a|klknązhatősága vagy végrehajthatősága nem fiĘ felfiĘesztő @atÁIyba l"pt"tő.),
illetve bontó feltételtől.

HELYSZÍNI BEJÁRÁ.S, KONZULTÁCIó: helyszíni beiátásta
dokument íciőban meghatáro zottalnak megfelelően keĺĺiĺ sor.

KözBEszERz ÉsI D oKUMENTÁ.o ó

A KozBEszERzÉsI DoKUMBrľľÁcró TARTALMÁ,

Az Ajődatkéĺési Dokumentáciő a következő ĺészekből ál1az ajädattételi felhíváson túl:

Műszaki dokumentá ciő, átazaian költségvetés

Útmutató zz ajánlattevőknek

Mellékletek Nyilatkozatminták

Szerződéstefrefet

Az Ajídattevő kizáĺrőlagos kockázata, hogy gondosan megnzsgáIjőtk az Aján|atk&ési
Dokumentációt és aĺnak minden kiegeszítését' amely az aiáĺĺJati időszak alatt kertiłt
kibocsátásra, valamint, hogy megblzhatő infoĺ.mációkat szetezzenek be minden olyan
ködilmény és kĺitelezettség vonatkozásábaĺ, amĄ bátmilyen módon is befolyásolhaýa az
AjáĺnLat természetét, mennyiségi je|temzőitvagy az építési munka megvz|ősítását abbaĺ az
esetben, ba u .!ĺjárJat elfogadást nyeĺ.

KIEGÉszÍľŐ ľĄÉKozTATÁs
A gazdasíg1szetepkő, amĄ ajánlattéteke felkétéste keĺĹiłq az Ajánlattételi felhívássa\ és az
Ajánlatkérési Dokumentáctőval kapcsolatban hęészítő tájékozatást kéthet az
ajádatkétőtő\ hzánő|ag itásbaĺ, az .ťĺjáĺl'atok beadását (ajánJattéteh hatÁoiđő lejátát)
megelőzőeĺ.

B.

5.

5.1

5.2

6.

6.7
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6.2

6.3

A' váiaszok |<ĺęészítő tajékoztatás fotmáĄáĺbaĺ legkésőbb ĺz ajíłnlattéteh hatáĺdő |ejíta
előtt ésszeľű időben megkiildésre kediłnek.

A klegészítő tÁjékoztatást a gazdaság1. szeteplő azoÍlos feltételek mellett kapják meg
fuísbaĺ, telefax vag;r e-mail tliám. Abegészítő tájékoztatás kézbesítettnek minősiil' ha az
ajínlattevő akleýszítő tźłjékoztztást e-mail útián olvasta vagy telefax útján męgkapta.

Az ajánlattevő köteles az ajáĺLztában nyilatkozn\ hogy ajäĺlata elkészítése soráĺ a
kikiildött klegészitő tájékoztatast figyelembe vette. Az ajánJatkétő ánt^I kibocsátott
|ĺęészítő tajékoztatás ok az ajánlattételi dokume ĺtáąő tész év é v álnak.

Ajáĺdztkétő kéĺi a gazdasäg1 szereplőg hogy a kizfuő|ag telefax útján megkiildött'
kięészítő tájékoztatás fuánti kérclĺntiket egyideiűleg legyenek szívesek elektronikus
levélben is megkiildeni az ajánlattételi felhívásban meghatÁtozott e-mail címte.

6.4.

6.5.

C. Áz ĄÁNI.AToK osszEÁIIÍľÁsÁľexTARTALMr És ľonľĺĺr
KovETEurĺÉľĺyBr

7. Áz AJÁNI-AT ELKÉsziľÉsn
Az Ajáĺlattevő kötelessége, hogy áttanimáĺyozza. az Ajáĺúatk&ési dokumentáció valamennyi
utasításäą az űrJapoka7 az összes feltételt és a m(lszaki előftásokaĺ Ámennyibeĺ az .ťĺjánlattevő
nem ađja tneg az ÉĺjáĺĺIatkétési dokumentációban kért <isszes infoĺnáció\ vugy ha a benýjtott
Ajánlat nem felel meg az Ajärtzttéteh Felhívás és az Ajárlatkérési dokumentáció feltételeinet az
minden vonatkozásában az AjáĺLattevő kockázatz és az .ťĺjáľdat érvénytelenségét vonja maga utaĺ.
8. Az AJÁNI.AT NYELVE
Az Ajárůattevő álal kidolgozott AjáLnlat (minden mellékletéve| és csatolt dokumentunrávĄ és

minden, az 'Pĺjáriatkétő és az Ajánlattevő között az aiádatkétéssel kapcsolatban folytatott
levelezés, illetve dokumentum nyelve a rr.qgyaÍ.

Fordítás: idegen nyelvű iĺat, dokumefltum benyújtása esetén az iđegeĺ nyelvű dokumentummal
együtt annak m^gyaÍ nyďvű fotdítÁsőt is be kell nýitani. Á Kbt. 47. s (2) bekezdés úpjá^
ajánLatk&ő a nem tnag,raf nyelven benýjtott dokumentumok te|.intetébeĺ a dokumentum
ajäĺlattevő źitah Íelelős foĺdítását is elfogadja. Á fordítás tattdmának helyességééĺt az ajánhttevő
felelós.

rÖrE;ĺE:ző TARTALOMJEGYZÉK és az aián|at ĺészeként benyúitandó
Ęazolásot ĺyí|atkozatok i egyzéke

A Kbt. 57. s (1) bekezdés szeĺ.int Ęazo|ás és nyilatkozatninták iegyzéke:

lr ,L, Ir,,i /

ľ i,!,:v '.1t /| \-ł/til+'t r I

oldalszĺĺm
TataLomjegyzék
flelen oont szednĹ oldďszámokkal ellátva)
Felolvasólap (7. sz. ĺyilarkozatnnta) - a Kbt. 6ó. s (2) bekezdése dapjáĺ

AiáLn]Afr' ĺyilatkozat Q. ",. 
nyilatkozatminta)

I gazolás ot nyilatkozatot dokumentumok

AjáĺIattéteh felhívás és ajáĺIattételi dokument^dő A. (áltz|áĺos rész) 3. pont
Közös aiánLattétel esetén a kózös aián]attevők ielen közbeszetzési eLiátásta



teki n 196.1 a]lÁirt. }rrata\vos meEállap o đás a.

Aiáĺ|attevő igazolásai és nýlatkozatai a kizáró okok tekintetében

.PĺjínLattevőnyllatkozatz(3/A-3/D.nyilatkozatĺrrinta)
'Pĺz ajánlattevő (közös ajánJattétel esetén minden ajánJattevő kĹiłon-kiilön)
ĺyl]atkozata, hogy nem tartozik a felhivásban előírt klzáÍő okokhatáIya a|ál

Az ajáĺúattevő ĺlJilatkozata továbbá,, L.ogy nem vesz bé"yb" a hzátő okok
hatáIya aJáL taftoző alválla|kozőt és alkalmasság 

.ĺgazo|ásábaĺ 
tész&evő

szefrĺezeteL
Az ajáĺnlathoz csatolni kell ajánlattevő ftözös aján|attétel esetén közös
aján1attevőInek ktilön-kĹilon) a Kbt. 66. s (4) bek. ąlapján tett nyilatkozatatanő\
hogy a kis- és középvállalkozásokń\ fejlőđésfü tźtmogatásától szóló 2004. évl
)ooilV. törvény szerint mikĺo-, kis- vagy kozépváIa|kozásĺakminősti1-e.
(4. sz. nvilatko zatninta\
NyilatkozatÍninŁák felelős fordításľóI (5. sz. nyilatkozatninta)

Az ajáĺlattevő mJiatkozaa az ajánLattételi felhívás 41.14. pontja szednt az ilzlLei
titok tekintetében 6. sz. nvilatkozatrninta)
Nyilatkoza t a begeszítő tÁĄékoztatásokĺól (7. sz. nyilatko zaĺnlna)

Aiánlattételi felhívás 4l.l2. pont
Az Aiánlattevőnek, az alką|tnasságĘazolásőbaĺtésztvevő szeľvezetnek az ďábbi
cégokmányokat kell az ajáĺiatához csatolĺri:
-a cégkivonat szeint kotelezettségváÄLalásĺa jogosult és az ajáĺlatot, íllewre az
ajárhtbaĺ ta|áJhatő ĺyihtkozatok^t a'llźLíÍő személyek affiásí címpéIdáĺyátĺakvagy
alátlrás nntájäĺo'k egyszeďl máso|ata (2006. évi V. töĺwény 9. s (1) bekezdésének
megfelelően) VÁGY
- az ajánlatot ďafuő, de a cégkivonatban nem sueÍePlő kötelezettségvállatóft)
esetében a cégegyzésĺe jogosult személytől szát:naző, az ajárlat a]áítősata
voĺatkoző (a megha |rnlző és a ĺ;reghata|mazott a|álĺásá,'t is txalmaző) ińsos
meqhatalÍnazás eredeti p éIdáĺv a.

Ąáďattételi felhívás 4t.7 . poĺt
Atazott költséeľetés
Közbeszeĺzési dokume ĺtáclő 47.22. poĺt

'Pĺjádattevőnek a Magyar Keĺeskedelmi és lparlamaľa által kiadott Ęazo|ással
kell Ęzolĺria, hogy a vĄllalkoző kivitelezői tevékenységre jogosultak nsegyzéke
a vá|]dkoző kivitelezőte voĺatkozőaĺ tatta|mazza a vĄl|ąIt tevékenységeą ezáItal
zz épitőipan kivitelezési tevékenységtő| sző|ő 191/2009. Qx. 15.) Korm. ĺendelet
12. s (1) bekezdés a) pontja ^|apjőn épitőipankivitelezési tevékenységetvá|]a|hat.

Kozbeszetzési dokume ĺtáciő 47 .23. pont

Az ajánlattevőĺek az ajänlatához tájékoztatő i.lt"g" kiviteli ütemteĺret
(oryaĺlizációs teĺvet) kell csatolnia, majd e|játás eĺedményeképpen megkotött
szetzőđés hzta\yba lépését k<ivetó 10 napon beltil aktualizált {itemtervet kell
benýjtania. A kiviteli titemteľvben figyelembe kell venni az intézmény mfüodési
ĺendjét' folyamatos napi iizemszeľű mfüödését is. A fentieken túl a nyertes
ajőnlattevőĺek a szenődés hatályba lęését követő 5 munkanapon beltił
oryanizáclős teťvet kell benyrij tania.
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10. 41Áxrłľl Án
7. Az AjánlaĺÁĺat fodntban kell megaĺłni, áfa nélkĺil.

2. Az fuajánlat készítésekot az aján|attevőnek figyelembe kell vennie a kJfrzetés feltételeĘ a
vonatkoző jogszabályokaq valamint az inflácíő méľtékét a szenőđés teljes iđőtattamfua
voĺatkozőaĺa.

!l. ĺÖľnvlir,rozĄfiÚ(ALTERNÄTÍ9rymu.łľ
Többváltozztí ajánlat nem adható.

12. Az A}łNI.AT FoRI!ĺ/$A És łrłÍnÁsĺ'
12.7, Á nyilatkozatninták minđen poĺqát ki kell tölteni" szfüség esetén pótlapokat is lehet

mellékelni. Ha egy foĺĺnanyomtaťłáĺy Írem vonatkozik az .['jádattevőte, a|<kot az
AjíĺIattéteh dokumentáció kötelező tatalomjegyzékében az oLdaLszám helyén az alábbí
szöveget ké{iik feltiiĺrtetni: ,,Nem vonatkozik (tánk)''. Á nyilatkozatninta ą'|áfuőja felelős
azét7hogy az összes ál]itás avalóságnak megfelel.

72.2. Az AjánLattevőnek 1 db papír alepú példánybaĺ és 1 db, a papít alapú példĺánnyat

mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD-n vagy mäs adathotdozőĺ
kell benyrij tz ĺln ajárJ'atát.

Aiánlattevőnek a beáĺazott tételes költségvetést papíľalapon, és elektonikusan
(szerkeszthető Excel formátumba) az aiánlathoz mellékelnie kell.
Az ajźłn|atkétő tĄékoztaýa az Ąánlattevőt, LLogy a pzpfu a|api és az elekttonikus úton
benýjtott péIdány közötti ellentmondás esetén apapíĺalapűpéIdányt tekinti ttőĺyađőĺak.

13. Az AIłNLAToK LEzlĺRÁ.sA És;elolÉsn
73.7 A nem elektĺonikusan benyúitott AiáÍtatokat zä4 séńilésmentes és séľiiłésmentesen

megbonthatat]aĺ csomagolásban kell benýj tani.

Az 'ťĺjánJat jőL |ezátt csomagolásít az ĄánJattéteh felhívásban meghatarczottaknak
megfelelően kell benýjtani.

Á csomagoláson fel kell ttintetni az Ąáĺlattevő nevét és a közbeszetzés tfugyőt.

73.2. Ha a csomagolást nem jelölik me1 L fenu. etőfuäsnak megfelelőeĺ, az AjánJatkétő nem
vállď felelősséget a benýjtott Ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáéľt. Áz ilyen
okból idő előtt felbontott Á'jánlatot érvénytelenné minősítik.

t4. Az AJÁNLAToK BEADÁSI HATÁRIDEJE És HBryB
Az Ajánlat átvéte|étírásos nyugta ĘnoLja, melyet az Ąínlatkétő 

^It^kinevezett 
szeméIy fu a\á.

Az aján|atok beadási hatáĺiđeje a felhívásban keĺtił meghĺtÁtozősta.

D. Az AJÁNI-AToK FELBoľ{TÁSÁ.

15. Áz ĄIÁNLAToK FELBoNTÁSA Az AJÁNLATÉRŐ Ár.ľĺr
75.1 Az 'ťĺjánlatkétő az A1ánlatokat az ĄáĺLattétehhatÁf,dő tejártáĺak időpontjában bontia fel

az .ťĺjíĺlattételi felhívásban megadott időpontb^f,., az ott megadott címen.

i
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Az ajánlatok bontásánái a Kbt. 68. s (3) bekezdéséb eĺ meghatÁtozott személyek vehetnek
tészt.

75.2 Az 'ťĺjädatkérő abontźs a|ka|máryal a Kbt. 68.s (1) - (a) és (6) bekezdései szeĺint jfu eI.

Nyilvánosságra hozza az .ťĺjáĺ1attevő nevét, címét (székhelyét, IakóhĄét)' va|anjnt a

főbb, számszeĺűsítlrető adatokat, amelyek az énékeIési szempont a|apjáĺ &tékelésre
keriiłnek.

t6. Az AJÁNLAToKVISSZAVoŇĺ.SA
76.7. Az Ajánlzttevő az ajárllattéteh hatźndő LejáĺnĄ módosíthat|a Ajárúatát. Módosított

Ajźĺnlat benýjtásakot, a 73. pontban k<izölt feliĺatot ki kell egészíteni ,,Módosított
AjáLn|^ť, Íetlĺzttal.

17. Az AJÁNLAToK ÉRTÉKELÉSE

Értéketési szempont A Kbt. 7ó. s (2) bekezdés c) pontja alapjáĺ a tegjobb fu-énék arány
éľtékelésiszempontotz.l'kltmrzzaazahbbiakszerint:

Az énéke|ésipontszám alsó és ÍeLsőhatáta: 1-10 pont.

7. biÍánatr szempoĺt: Az ajáĺlaĺi át éľtékelési szemPont esetében az ajádatevőnek fodntban
kell megadnią a szetződés teljesítéséte voĺatkoző aiánlatiáńt.

E;zeĺ éttékelési szempont esetében a megajáĺlátsokat ajánlatkéń aKozbeszetzésiHatőság2072.
évi 61. számában megíelent útrnutató III.A1. ba) pont szednt a|akiga pontszámokká. Ebben az
esetben a legalacsonyabb érték legkedvezőbb (ezeĺ ajän|at kapja a maximális pontszámot (10
pont), a többi ajáĺn|at tatnJmi elemére Pedig a legkedvezőbb tata|mi elemhez viszonýwa
fotdítottan atőĺyosaĺ számolija' ki a pontszámokataz a|ábbiképlet szerint:

A ę.m/A'*gl. x (10-1) + 1.

Á fentiek szednđ pof,tszátnot az ajáłĺlatk&ő tnegsfotozza, a súlyszámmĄ és azt kettő
tizedesj egyte ketekíti.

A 2. biÍánati szemponť a jőtá|lĄs: Az .Pĺjän|attevő min. 36bőĺap és max. 60 hónap jőtá|ló,sn tehet
aján1atot A 3ó hónap jőtá|lást elnem étő válldást:ulfta|maző ajáĺ1atok érvénytelenek. Á 60 hónap
feletti jőt,|1Ą5y611^16st tafia|maző ajáľrdat nem éĺwénpeIeĺ, azoĺbaĺ azokat ajádatkétő egyöntetűen
60 hó','aPként értékeli. A jőtÁllĄs méĺtékét hónapokban, egész számokban kell megadni.

Á legmagasabb mértékű jőtállĄsttafia|maző ajáĺnlatkapja a maximális 10 ponto! a többi ajáĺnlat
pof,tszäma ehhez viszonftva egyenes ańnyositas módszetével kap pontszámot az alźłbbjak
szednt:

,ŕ

c,ť.ĺ/

Ertékelési szempont Súlvszá*
AiáLfnz.;fr' at (ĺettő HUF) 50

JőtĄl|Ąsi időtartam (36-60 hőnap között,
hónapokban)

25

Késedelmi kötbét napi mértéke (min. 0,5

'/o/nap,max.:2W
25

A **,JAlęiobb x (10-1) + 1.
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Á fentiek szerinti poĺtszárnot az ajánlatkétő me1szoĺ.ozza a sahyszánma\ és azt kettő
tŁedes j egyte ketekíti.

A 3. bít^|^i szemponť Késedelmi kötb& napi météke: Áiánlottevő min. 0,5 o/o / ĺap és max. 2
o/, / nzp késedelmikótbéte tehetajállLztot.A 0,5o/onapikötbételnem &őváů]a|ásttarta|maző
ajáĺIatok éľvénytelenek- A 2 o/o fellemkötbéwál]a|ást tatafmaző ajánJat nem éľvénytelen' Lzoflban'
azokat zjárĺatk&ő egy<intetűen 2 o/o-kéĺt értékeli. A késede]ĺni kötb& méľtékét legfeliebb két
tizeđesjegyĘ kell és lehet megac|ni.
A legmagasabb m&tékű kötbérvá]lalást tattalmaző ajőĺnlatkąpja a maximális 10 pontoq a óbbi
aiáĺnLat poĺtszäma ehhez viszonfwa egyenes atáĺyosítas módszetével kap pontszámot a

kovetkezők szednt:

A *',ĺJAlęjobb x (10-1) + 1.

A fentiek sze'inti poĺtszámot az ajánletk&ő megszoĺ:ozza a sulyszámmĄ és azt kettő
tizedesi egyte kerekíti.

Az e|jáńts nyetrese az, zkj az énékelrési szempont ďapjáĺ a lęiobb fu-étték #á,f,w éĺwényes

ajáĺlatot tette (egtöbb pontszám ot szetezte).

18. 
^szERzŐoÉsMEGKoTÉSEAz ajínlatk&ő a szerződést a Kbt. 131. s (6) bekezdése dapjänaz ajánlzttételi kotöttség időpontja

alatt köteles megkötni az iĺíłsbeh összegezésben męjelólt nyefres ajíĺlattevőve|.

Ajáĺ|atk&ő a Kbt. 131. s (9) bekezdése a|apjíĺ csak ak&oĺ mentesíił a kozbeszetzési szetződés
megkötésének kötelezettsége alól" valamint a nyertes ajfuiattevő a Kbt. 131. s (5) bekezdésében

meghatatozott íđőtatam alatt akkor mentestiĺ szeződéskötési kótelezettsége alő| (szabĺdul az

ajädan kötottségétőD, ba az ajánJatok e\bítílásfuől szóló ftásbeli összegezés megktildését

kĺivetően beállotq ellenőzési köĺén kívĹil eső és ätta]a előre nem |áthatő körtiłmény miątt a
szetződéstőIvaló elá|lásnak vagy fe|ĺnonđásnak lenne hĄe.

tg. KAPCSoI.ATTARTÁS
Az ajáĺrĺai ĺyilzrkozatban kapcsolattartóként feltĺintetett személlyel közoltek az ajáĺĺ|attevőt
illetőleg közcis ajĄn1,a6[1.1esetén a Kbĺ 35. s (3) bekezdése ĺlplpjáĺ az ajíĺIaĺi nyilatkozatban
mę|elölt jogosult képviselő tźĺjékoztatása joghata\yos közlésnek minőstilnek. Az e|játás bá'-"ly
szakaszábaĺ z kapcsolattatőnál męielöIt faxszĄ,nra ktiłdött bármilyen ilzenet, dokumentum a

siketes elkiildés a632eigazo|álsának piJJanatábĺĺ az ď1áĺLattevő' illetőleg közos ajő'ĺląttétel esetén a

megielölt iogosult képviselő tészétejoghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adatztbarl bekövetkező víttozäst ításbaĺ kell az

'Pĺjőĺlatk&őnek beielenteni. Az aiánlatk&ő a bzfuő|ag a ĺyj1atkozat eĺedetí példányának
kézhenételét kóvetően köteles a kapcsolattatő személyében, illetőlę ađatatbaĺ bekövetkező
v áItozíst fi gyelemb e venni.

Az aján1atkétő tészéte az eýsz e\játás fohyamáĺ megkĹildéste keĺĹiłő valamennyi đokumentumot
kizfuő|ag postai úton vagy szeméIyesen kell eliuttatni' kivéve, ha az ajádattételi felhívás vagy L

kozbeszetzési dokumeĺtźĺąő e\tétően tendelkezik és z Íax vag5r e-mail űqán valő megktiłdést is
e|fogadja. Az eljfuás bá'-"ly szakaszábaĺ az aján|"tkétő tészéte kiildött bármilyen tŁenet,
dokumentum csak akkoĺ tekinthető az ajáĺlatk&ő tészérc joghatályosan kézbesítettnet ha postai
úton megkíildott vagy személyesen áttađott dokumentumok etedeti pé|đőayát az zjín1ark&ő
kézhezbPi".
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Az e|jfuás bármely sza|raszában az ajárůatkétő tészérc az előfut. módon megkůildött bármilyen
iizenet, dokumentum t^fia'lfr7źLtaz ajáĺdarkérő csak akkoĺ veszi figyelembe, ha a dokumentum:

- az ajänlattevő kąpcs o|attanőiánzk; vw
- az ajánlattev ő cégegyzésre i ogosulti ánat illetóleg 

i ogosultj ain ak; vagy

- közos zjánlattételesetén a jogosult képviselőnek képvisetőiének; vagy

- az eLőbbi három bekezdésben említettek bfumelyike á]ta| cégszerűen meghatalmazott
szenéLy alÁfuásán aI keĺĹilnek megkiiłdésre az ajánlatk&ő tészéte.

20. Az ajánJatkétő eziltoĺ ađja meg a Kbt. 73. s (5) bekezdés sze'i.ti szewezetek nevét és

elérhetőségét:

lłilami Népegészs égiigyi és Tisztioľvosi Szolgálat płľTsz;
SzékhĄ: 1097 Budapest Albert FLőĺiáĺu.2-6.
Irvelezési cím:7437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-7700
Fax: ł36-7-476-7390
Honlap: www.antsz.hu

Muĺkavállalók védelme tekintetébeĺ az 55/20t4. (xII.31.) NGM tenđeletértelmében a
foglďkoztatás politilĺĺért felelős ĺnini52fę1 íltal vezetett minisztéđum

Magyat Báĺyászati és Ftildtani Hivatal
SzékhĄ: 1 145 Budapesq Columbus u.77 -23.
Tel.: +36-1-473-0503
Fax: t36-1-332-8755
Honlap: www.mbfu.hu
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Aiánlattevő aďatailz

1 . sz.NYIIÁTKoZÁTMINTÁ

FELoLvAsórep

Alulíľott ..., mint L..... ... (AjánLattevő
megnevezése) ('Pĺjádattevő székhĄe),
(Ajáłnlattevőt nyĺ1:vántaľ.:ő cégbfuőság neve), (Ajánlattevő
cégegyzékszáma) nevében kötetezettségvá"1|a|asta iogosult ... (tisztség męjelölése)
nyilatkozom, hogy a Budapest Fővátos VIII. kefiilet Jőzsefvátosi onkormáĺyzat, mint
Ajőĺlarkérő által ,,Napnfotgő Egyesített lvoda Csodasziget Tagóvoda bőszĘetelése és
ĺyílászánő csetéie', tátgýkozbeszetzési eLjáńs tekintetében az a|abbi ajádatot tesszfü:

Az aiánlat számszetűsíthető aďatłiz

(Cégszeĺű ďźl:rás a kötelezetts égvál|a|asta

iogosult/jogosultak, vagy a|áfuás a
megbataLmazott/megbatelrnazottlkńsz&őI)

t Közös aiánlattétď esetéĺatäb|ánatotva|amaĺýkózos aiáĺlattevőnek ki kď töltenie,atÁb|Ázat szabadon bővíthető.
2 Azt a pénzfoĺgalmí ie|zőszźnot kď feltiintetni' me|yet a2 aján1atte,łő az eľ1áĺással kapcsolatosan használni kíván' Ámennýben a
megkötendó szeĺződésben ettől eltérő bąnkszĄm|źltkśváĺ az ajáĺ|anevő feltiintetni' úgy ezt kérjük kiilön is feltűntetnĹ
a Irhetőség szerint soronként egyeden eléĺhetőségi adatot adjanak megl Áz a1ädattevő felelősségp olyan kapcsolatarľási adato|<at

megadni' amelyeĺ fogadni tudja az Ąátnlatkétő áttal megkiildött információkat' 

. ,ł ,
, /t,, 
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Keltezés (h"ly'és év, hónap, nap)



7.

2.sZ. IvnIÁ'TKo ZATMINTÁ

Aiáf,lalti nyilatkozat

,,Napľafoľgó Egyesített ovoda CsodaszĘet tagóvodahőszĘetelése és ĺyí|ászátő csetéie''

Alulírott ....., mint a .... ('Pĺjänlattevő

megnevezése) (Íĺján|attevő székhelyQ,
(Ajárůattevőt ĺyiváĺntattő cégbiĺőság neve), (Aiánlattevő
cégegyzékszátna) nevében köte|ezettségválla|ásĺa jogosult (tisztség męjelĺilése) a
Budapest Főváros VIII. kertiletJőzseÍvátosi onko.*áf,yz^\ nnt Ajáĺnlatk&ő áital 

',NaptafotgóEgyesített ovoda CsodaszĘet Tagóvoda hőszĘetelése és ĺýIrászátő cseĺéie,' tfugra
közbeszerzési eliáĺás telrin1g165.'

az a|á,bbi nvilatk oza,tot tesszĺik:

Á Kbt. 66. s (1) és (2) bekezdése dapjíĺ nyilatkozunt hogy megvizsgalt"k és fenrltatźts vagy

kor]átozás nélkiil elfogadjuk a fent hivatkozott kozbeszetzési ehjfuás kőzbeszetzési
đokumentá aőjáĺak feltételeit.

Erogadjut hogy amennyiben olyan kitételt tettiink ajántatunkban, ami ellentétben vLfl az

ajánlattétehdokumentációval vagy azokbáo''.ly feltételével aLlkor az ajánlatunkéĺwénytelen.

Eltekinttink sajáĺt szeződéses feltételeink ąlkelrnazäsátő\ és elfogadiuk az ajäĺLattéteh
dokumentációban |évő szetződést a szerzőđéskötés a|apjűil

Nyilatkozunt hogy a kéĺt ellensz o|g!ůatást ez 7. szämí nyilatkozatminta tafia|mazza.

Az ajánlat beny(Ątásával kijelentjük" hogy amennyiben nyetres ajáĺLattevőnek nyilvánítanak
benntinkeą allkot a szetződést megkötitik és a szerzőđést tetiesítjfü az ajőnlattéteh
dokumentációban,azajárlatllĺkbanlefektetettekszednt
Tudatabaĺ vagyunk annďq hogy közös ajánLat esetén a közös ajár/'ztot tevők személye nem
valtozhat sem a közbeszetzési eljáĺás, selÍI az annak ąląpján megkotött szetzőđés teliesítése

sotán. Ánnak is tudatában vagyunŁ hogy a közös ajáłdattevők egyetemlegesen felelősek mind a

kózbeszetzésieLjátís,mlndaz ĺnĺakeredményeként megkötött szetzőđés teljesítése sotán.

Tudomásulvessziit hogy amennyiben mint nyefres aján|attevők szetződést kótĺinŁ kötelesek

vagyunk azokat a szakénőket a szetződés teljesítése sotán tendelkezésĺe bocsáani' akiket jelen

ajánlatunkban megneveztiint tekintettel atła, hogy ez a köteleuettségiink szerződéskötési
feltéte]nek minósíil.

A Kbt. 66. s (ó) bekezdés a) poĺĘa Ąapján nyilatkozuot hogy a szeruődés teljesítéséhez a
kóvetkező abvá]]aJkozőkat vesszfü Ęénybe:

Nyilatkozom' hogy a Kbĺ 138. $ (1) és (5) bekezdésével kapcsolatban tudonrásom vaĺaĺĺő\
hogy az a\vál]dkozőí teljesítés összesített atáĺya nem haladhatja meg az ajádattevő saját

4.

5.

7.



tďjesítésének atányát és hogy a teljesítésben tésztvevő akáL]alkoző nem vehet Ęénybe sajáĺt
teljesítésének 50o/o-át meghaladó méľtékben további közľemfüödőt.

Á. Kbt. 66. s (6) bekezdés b) pontia dapjáĺ nyilatkozunt hogy z 9. pontban męietótt részek
tekintetében az Ępĺybe venni kivánt és az ĄőtnJat benyújtásakot ismert al.vĄl|ąlkozők a
következők:

'g. 
5'i1"6p62t'nk a Kbĺ 65. s C/) bekezdése alapján, hogy az előíĺĺ. a|l<a|massági
kiivetelményeknek a kiivetkező szervezet(ek) vagy személyek kapacitására
támaszkodva felelek meg:

Kapacitĺĺst tendelkezésre
bocs átó szefrĺezet / személy
megÍrevezése' szélĺüeýe

(lakóhelye)

Azoĺ alkalmassági feltétel megieliilése, ame\mek
Ęaz olásáb af, az aiőĺ|attev ő ezefr ' szefi ł ezet etőÍottás aita

támaszkođit a felhívás vonatkozó pontiának
megieliilésével

11. Nyilatkozunk, hogy az ajánlątunkhoz az ajánlatbenýjtasát követő 30 napĘ kötve vagyunk.

72. Bzűton nyilatkozunk, hogy átJáthztő szeruezetnek minőstiltink a 2017. évi CxCu. töĺwény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja fupjá^. Nyilatkozunl. továtbbá, hogy nyertességĹink esetén köteles vag5rok
bejelenteni' amennyiben '''ár nem minősiilok átláthatő szevezefreka szetződésbĺtáiyadatĺ

13. Nyilatkozom, hogy a szetződéskötés időpontián _ épitési-szeĺelési felelősségbiztosítást fogok
kötni vagy a meglévő felelősségbŁtosítÁsät kiĘeszteni' amelynek értéke e|éi az 5 M Ft/ év és 2
M Ft/kátesemény étéket, továbbá nyeľtességem esetén köteles vag5rok a felelősségbiztositast a
teljesítési batárĺiđő lejáĺttát" illetve a tényleges telesítést követő 15 napĘ fenntartani. a megkötött
vagy kiteĺjesztett felelősségbiztosítás másolati pé|däĺyát a Megtendelőnek szetződés hatÁIyba
lépés ének ĺapjfua átadom'.

74. Ezűtoĺ nyilatkozom, hogy a felhívásban meghatatozott teliesítési és jőtáxási bŁtosítékot a
felhívásban és a szeruődésben meghatĄtozott.időpontban tendelkezésĺe bocsátom.

15. Ezűtoĺ nyilatkozom, hogy z Íe|hivásban meghatÁtozott ą|kalma55{gi kóvetelményeknek
megfelelek és a Kbt. 69. s (4) bekezdésének a7ka]mazása esetén, az Ąánlatk&ő fe|hivásata az
ąlkąlmessági követelĺnények Ęazo|ásru a dokumentaciő szeiĺu, ĺyi|atkozatokat és Ęazo|ásokat
benyújtom.

Keltezés (h"ly'és év, hónap, nap)

(C égszeń alźĺtás a kötelezett s égv źl)alásľa
jogosult/jogosultak, vagy a|áfuás a

meghatalĺn rzott/ meghatalma zottak ńsz&őI)

megegyzés: Kozös aján|ąttéte| esetén valamennyi ajánLattevő kciteles eztaĺyi]atkozatot megtenni.

9.

,ĺ
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3 / A. 9Z.I\mIÁ'TKoZ'{TMINTA

Nyilatkozat a l(bt. 62. s (1) a-i), l.p) és 62. $ (2) pontia szeđnti |szátő okolcróla
Álulírott ....., mint a ..., (Ajánlattevő
megnevezése) (Ajádattevő székhelyQ,
('ťĺjáĺĺlattevőt nyl7vántattő cégbíĺőság neve), ('ťĺjánlattevő
cégegyzékszÁrna) nevében kőtelezettségvőllalźłsĺa jogosult ... (tisztség męjelölése) a

Budapest Főváĺos VIII. keriilet Jőzsefvfuosi onkoĺĺnányzaq mint Aiäĺlatk&ő által ,,Naprafotgó
}Jgyesített Üvoda Csodasziget Tagóvoda hőszĘetelése és ĺyí|äszätő cseĺéie'' tfugrtl
közbeszerzési eljárás tekintetében a következő ĺ,Jilatkoz*ot teszem:

Nem állnak fenn veliink szemben akozbeszetzésekről sző|ő 2015. évi C>ĹIII. törvény 62. s (1)-(2)

bekezdésében meghatá tozott következő kJzá!Íő okok:

62.S
(1) Az eljfuásbn nem lehet ajänlattevő, tészľételľe jeIeĺtkező, aLvá|b|koző' és nem vehet részt
a lkąlmasság Ęazo|ásáĺban olyan gazdaság1 szeĺeplő, aki
a) az ilábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt
évben jogeľős bfuőság ítéletben megálLapitźtst nyeft' amĘ a btintetett etőéIethez fűződő };rátányok
alól nem mentesiilt:
aa) a Btintető Törvénykönyvĺől sző|ő 7978. évi rv. törvény (a továbbiakbaĺ: 7978. évi rV. töĺvény),
illetve a Biintető Torvénykönyvĺől szőIő 2072. évi C. törvény (a továbbtakban: Btk) szeĺinđ
b(lnszewezetben tésméte\ideértr'e a bűncselekmény bűnszefvezetben tőtéĺő elk<ivetését is;

"Đ az 1978. évi rv. töĺwény szerinti vesztegetés, befolyással iizétkedés, befoýás vását7ása,
vesztegetés ĺemzerközí kapcsolatokb an, beÍolyás vásá,|Ąsa nenzetkozi
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. )O.VII. fejezetébeĺ megbatÁtozott
koĺľupciós bűncselekményet valamint a Btk. szednti
hűden kezelés vagy baĺyagkezelés;
ac) az 1978. éx,Ĺ IV. töĺvény szeĺinti k<iltségvetési csďás, európai közösségek pénzĘyt étdekeiĺek
megséľtése, illetve a Btk. szednti költségvetési csa|ás;

ad) az 1978. évl IV. tóĺwény, illetve a Btk. szednti teÍtoÍ cselekmény, valamint ehhez kapcsolódó
felbujtás, blinsegély vagy kísédeq
ae) az 1978. évl[V. törvény, illetve a Btk. szeĺinti pénzmosás, valamint a Btk. szeĺinti tettorizmus
frnaĺszitozása;
af) az 1978. éYĹ IV. töĺvény, illetve a Btk. szednti embeĺkeĺeskedelem, valamint a Btk. szednti
kényszermunka;

^Đ ^,1978. 
évl IV. törvénn illetve a Btk. szednti veÍsenyt koĺJatoző megáJlapodáls közbeszeĺzési és

koncessziós elj árásban;
zh) a gazdaságt szereplő szeméIyes joga szeĺ!nľ.- az a)-g) pontokban felsoroLtakboz hasonló
brincselekmény;
b)"gy évnél Ęebben leját adő -' vámfrzetésí vagy tátsadaLombjztosítási jániékfrzetésí
kötelezettségének nem tett eleget kivéve, ha tanozásőt és az esetleges kamatot és

bírságot az ajárlat vagy tészvételi ielentkezés benýtásáĺak időpoĺýĄ megfizette vagy ezek
megfi z etés& e hůasztast kap ott;
.) végeLszámolas a|att áI]' vonatkozäsőbaĺ csődeljĺírás elĺendelés&ől sző|ő bfuősáĘ1' végzést
közzétettet az e|Lene inđított felrszámol'ási e|jfuást jogerősen eltendeltét vagy ha a gazdaság1

szeteplő személyes joga szeinti hasonló etjfuáĺs vaĺ Ío|yatnatban, vagy aki személyes joga szednt
hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfiiggesftette vag5r akinek tevékenységét felfiĘesztettéĘ

iiĺ
'"]i ĺ

' l.:ll ĺ

""1 
'l

ł lu aiánlatte,łő,kőzős aián|attétel esetén a közös aiánĺattev6lr külön-kiilön teszik meg a nyilatkozatot!

Ą)Y
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e) gazdaságg illetve szakmai tevékenységével l.apcso|atbaĺ bűncselekmény elkóvetése az elmúlt
háĺom éven beliil jogeĺős bfuőságítéletben męáilapitást nyert;
f) tevékenységét a jogi személ1yel szemben alka|mazható btintetőjogi intézkeđésekĺől szőlő 2007. évĺ
CIV. töľvény 5. s Q) bekezdés b) pont|a alapján vagy 

^z 
adott közbeszetzési e\jarásban ĺeleváns

módon c) vagy g) pontja alapjáĺ abfuősáęjogetős ítéletében kor)átozta, az e|ti7tas ideje alatąvagy ha
az ajáĺ|attevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon iogerősen kotlátozta;
g) közbeszetzésí eLjfuäsokban vďó tészvételtől a 165.$ (2) bekezdés f) pontja alapján iogetősen
eltiltásta keĺĹiĺq a Kozbeszetzési Döntőbizottság v^gy - a Kozbeszerzésí Döntőbizottság
hatztozatanak feltiłvizsgbt" esetén - abfuősägáialjogeńsen megállapított időtartam végéę;
h) koábbi kőzbeszetzésí vzgy koncessziós beszetzési e\jatásban hamis adatot szo|galtatott vlgy
hami5 nyiatkozatot tetą ezétt az eljáńsbőI Jrĺzáfiák, és a kizárás tekintetében iogorvoslatľa nem
keĺiilt sot Lz érintett közbeszetzési eLjfuás kezániźłsátőI számitotthőĺom évg;
i) az adott eljfuäsbaĺ előítt adatszo|glltatasi kötelezettség teljesítése sotáĺ a vďóságnak nem
megfelelő adatot szo|gfItat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis ldatot tatta|maző
ĺyi]arkozatot tesz, vagy 

^ 
kiizbeszetzési eljárásbaĺ etőzetes Ęazolásként benyijtott m]iatkozata

ellenére nem tud eleget tenĺi az alkalmasságoE ahzfuő okokat vagy a 82' s (5) bekezdése szerinti
kdtédumokat éĺintő Ęazo|ási kótelezettségének (a továbbiakban egyĹitt hamis ĺyilatkozat),
amennyiben
ia) a hamis adatvagy nyiatkozat érdemben befolyásolja az Ąántatkétőnek a k1zĄ1Ą31a., az aIkalmasság
Íenná|]źĺsán, az ajáriat műszaki leírásnak való megfelelőségéte vagy az ajän|atok éľtékeléséĺe
vonatkoző đöntését' és
1b) a gazdaság szetepkő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis ĺyilatkozato\ vw 

^zadott hĄzetben źitalźtban elvathatő gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismemie, hogy
az áJrtal'a szo|gőitatott adat a valóságnak, illetve u1jlatkozata a rendelkezésérc állő Ęazo|asok
tafiaJmának nem felel meg;
j) esetében az ajőn|atk&ő bizonltani tuđja, hogy az ađott ehjáłtásban megkísérelte iogtalanul
befoýsolni az ajődatkérő dcintéshozatąli foLyarnatat, vagy olyaĺ bizilmas lnfotmáciőt kísérelt
megszeľezni, amĄ jogaJaĺ előnyt biztosítana száłnáta a kózbeszetzési e\játásban, vagy koĺábbi
kozbeszetzési vagy koncessziós beszetzési eljáĺásból ebbőI az okból kizáÍták, és a lrĺzätäs
tekintetében jogorvoslatra nem keĺiiłt sot' az édntett kozbeszetzési et1fuás |ezáĺlásätőI szánlitott.
hĺfuom éĘ;
l) haĺmađik otszágbeh á,llątnPo|gp Magyatotszágon engedéLyhez kotótt fog|dkoztatasa esetéĺ a
munkatigyi hatősőgáůĺuilamunkatig;ri ellenőzéstől sző|ő 7996. évi IJO(V. töľény 7/A. s-
a a|apján két évnél nem tégebben jogeĺőľe emelkedett ki5zĘazgatátsi vagy annak feltilvizsgálata esetén
bitőság1 batÁtozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel
vugy az idegenĺendészei hatőság źůtz| a fo66xĺlik orczágbet áilampo|gátok beutazásfuól és
tattőzkodásáĺőI sző|ő toĺvény szeĺinti kozrendvédelĺni bircágga| sújtott iogszabályséľtést kovetett e!
m) esetében a 25. $ szednti összeféthetetlenségbő| illetve a kőzbeszetzési eljfuás előkészítésében
valő e|őzetes bevonásból eredő veÍsenytofzulást a gazdaság1szereplő klzátäsán kívtilnem lehet más
módon oĺwosolni;
n) a Tpw. 11. $ a, v^gy az EUMSZ 101. cikke szerinđ hátom évnél ĺem Ęebbeĺ meghozott -
jogeĺős és végtehaitható versenyfelüg5releĺhatÁtozatban vagy a veĺsenyfeltigye|eĺ.hatátozatbítőság1
feliiłvizsgĺálata esetén a bfuőság iogetős és végteha|thatő hatatozatźban męáilapított és bírsággal
sújtott jogszabáiysértést követett eL vugy ha az ajádattevő ilyen jogszabályséľtését nás
veĺsenyhatóság vagy birőság - háĺom évnél nem régebben - jogerősen megállapítotla és egyűttal
bírságot szabott ki;
o) esetében az ajádatkétőbŁonýtan tuđja, hogy az adott.kozbeszetzési eljáltásbaĺ az ajánlanevő a
Tpvt. 11. $ - a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett e| kivéve, ha a gazdaság1
szeĺeplő az ajádaE tfugyalásos eLifuásbaĺ és verceĺy1táĺbeszédben végleges Ąáĺlat beĺýjtását
aege|őzően a Gazdaság1Vetsenyhivatzl számän a Tpvt. 11. $ -ába vLgy az EUMSZ 101. cikkébe
ütköző magatanást feltáĄa és a Tpvĺ 78/A. $ (2) bekezdésében foglalt, a bfuság mellőzésére
voĺatkoző feltételek Íennźllását a Gazdaság Veĺsenyhivatal a Tpvt. 78/C. $ (2) bekezdése szerinđ
végzésében ľregállapitotta;

"{,@



p) a 135. s O - (9) bekezdése szednti előleget nem a szetződésnek megfelelőeĺhasznatta Ą és ezt
hátom évnél nem tégebben meghozotg jogetős btőság1, kőzĘazgatźtsi (vagy annak feliiLlvizsgalata
esetén bfuőság' hatatozat) megőllapította.

Q) A guzdaság|' szeteplő akkot sem lehet ajän)attevő, tészvéteke ielentkező, atváů]alkoző, és nem
vehet tészt alka|rnąsság Ęazolásában, amennýben
a) vezető tisztségĺ.isekője vagy felügyelőbżottságänak taga, cégvezetőie vagy gazdasäg1 tfuszság
esetén annak egyedtiü taga,vagy személyes ioga szednti hasonló Ęyvezető vagy feltig5relő szeľvének
tpg|a, 

.t}leĺre 
személyes joga szeĺnt az etőbbieknek megfelelő dóntéshozatzh iogköĺĺel rendelkező

személy olyaĺ szeméI1 akiveI szemben az (7) bekezdés a) poĺýáhaĺ meghatźtozott bűncselekmény
miattaz e|ĺnúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a biintetett előélethez ffiződőľľránáĺyok alól nem
mentesü'lq vagy
b) az (1) bekezdés a) poĺýáhaĺ meghatátozott bűncselekmény rniątt a jogerős ítéletet az elmrílt öt
évben - vagy ha ez ĺóvidebb az adott bűncselekmény kapcsán łz elítéLt biintetett etőéIethez f6ződő
lnáaáĺyok ďóli mentesíiléséhez szfüséges időn beliil - olyan személlyel szemben hoztak, a|<t a

bűncselekmény elkövetésekot, a gazdaság szeĺeplő vezető tisztségviselője vagy
felĹigyelőbŁottsáĺBánk tągla, cégvezetője vagy gazdaságs tatseság esetén annak egyedtiłi tagla, vagy
személyes ioga szerinti hasonló ugyvezető vagy feltigyelő szeĺvének tagia, illetve az e|őbbieknek
megfelelő döntéshozatali iogkórrel rendelkező személy volt.

I(eltezés (helység év, hónap, nap)

(Cégszeĺli ůáfuäs a kötelezetts égvá|Ia|ásn
jogosult/iogosultat vzgy iláfuás a

meghĺtaLmazott/meghatalmazottakńsz&ő|)

Ę3



3 / B. sZ. I\ľŕILATKoZATMINTA

I\IYII.ATKOZAT

IízÁRo oKoK FENN NEM Ár-rÁse' TEKINTE,TÉľBN
(Kbt. 62. $ (1) bekezdés ka)-kb) alpontja telrintetében)

,tlulíľott ....., mint ^.... (Ajádattevő
megnevezése) .. (,{iánlattevő székhĄe),
(Ájánlattevőt nyilváĺtatő cégbítősäg neve), (Ajánlattevő
cégtregyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra iogosult ... (tisztség megjelölése) a
Budapest Főváros VIII. kerĹiletJőzsefvfuosi Önkormáf,yzrt' mint Ájánlatk&ő íttal,,Napĺaforgó
Egyesített ovoda CsodaszĘet Tagóvoda hőszĘetelése és nyí|ászátő csetéie'' tÁÍgyűt

közbeszetzési e|jfuáĺs tekintetében a Kbt. ó2. s (1) bekezdés ka)-kb) alpontja alapjáĺ az a|ábbi
ĺyi)atkozatot teszem:

ka)

Nem az Euróoai Unió. az Eutőoat GazdaságlTérsés vasv
a Gazdasátsi Ewiittmfüödési és Feilesztési Szenrezet
tąoől|ernőbĺn- Ż Kereskede|mi Viláos7,eľýezet
kozbeszetzési meeállaoođásban tészes ál]ambaĺ vłĺľy Żz
EUMSZ 198. cikkében említett tenseĺentúli oĺszápok és
tediłetek bárrĺrelvikében vals"ý nem olvan á)]amban
tendelkezik szeĺwezetĹink adóilletőséssel. amellvel
MawatotszáďIak kettős ađőzás elkeĺtilésérőI szőIő
ewezménve vafl. va.olÍĺ amellvel az E;ltőĺĺi Uniónak

kb)
!ĺjánlattevő ďyan tÁtsaságnak minőstiJ' melyet
szab á|y ozott tőzsdén nem j egyezneks

Ajánlzttev ő olyan táĺsas ágnak
minőstiLl' melyet szabaly ozott

tőzsdéĺ iegyeznek6
A pénzmosás és a tenoĺizmus frnaĺszítozősamegelőzéséről és megakadályozásfuő|szőlő
2007. évlOoo(vl. t<irvény (a továbbiakban: pénzmosásĺól szóló toľvény) 3.$ ĺ) pont Ą-
'Đ 

o"gy'")-'d) atponýa szednt definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és

źl]aĺđő lakóhelvének bemutatása tekintetében nvilatkozom:'
valamennvi ténvleses tulaidonos neve:
vďamennvi ténvleses tulaidonos áilaĺdő lakóhelve:

Keltezés (helység év, hónap, nap)

(Cégszeďt a]Áitás a kötelezetts égváIlalásta
jogosult/jogosultat vagy a|Átás a

meghatalĺn Lzott / meghatalma zottAk tészétőI)

' Kéqiĺlk a megfeleló ĺésĺ aláhúzĺri!
6 Kérjuk a megfeletó részt a|áhúzĺli!
7 Amennýben az ajáĺúatsvőt nem jegyzlk szabályozott tózsdén

i
;.,
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3 / C. sZ. IvnLATKoZATMINTÁ

NYILATKOZAT

IilzłRó oKoK FENN NEM ÁIrÁsA TEKINTETÉnBN
(Kbt. 62. $ (1) bekezdés kc) alpontia tekintetében)

Alulírott ...., mint L .... (Ajáĺlattevő
megnevezése) .. (Ajánlattevő székhelyQ,
(Ajánlattevőt nyivántĺrttő cégbfuőság neve), (Ájántattevő

cégegyzékszĄr,a) nevében kote|ezettségví||a|ásĺa jogosult ..' (đsztség męielölése) a

Budapest Főváros VIII. kertiletJőzseÍvátosi onkoĺmĺányza\ rnnt 'ťĺjínLatk&ő íItal,,Napľaforgó
Egyesített óvoda Csođasziget Tagóvoda hőszĘetelése és ĺyflászátő csetéie,, tá,syí,
kozbeszetzési elifuás tekintetében a Kbt. 62. s kc) alpontia a|apián az a|"álbbi nyilatkozatot
teszem:
a)

Álulíľott nint afaz kotelezettségvÁ||ąlĄsn

iogosult képviselője a Budapest Fő.vátos VIII. kerĹiletJőzseÍvatosi onkorĺnáĹyza\ mnt A)ádatk&ő
álta\ ,'Napraforgó Egyesített ovoda CsodaszĘet Tagóvoďa hőszĘetelése és ĺyi|ászátő
cseľéie'' tátgybaĺ indított kozbeszerzési eljáĺásban ezilton nyilatkozom, hogy aiáĺ1attevőben

kozvetetten vagy közvedentil több, mint 2\o/o-os tula|doni tésszel vagy sz^vľzat jogga| rendelkező

iogi személy vagy személyes ioga szednt jogképes saefrrezetnincs.

VAGY

b)

Álulírott ĺĺint afaz kötelezettséggálla!ásĺa

iogosult képviselője a Budapest Fő.város VIII. kettiletJőzsefvatosi onkoĺĺnányzat, mint AjánLatk&ő

által ,,NapnÍotgő Egyesített ovoda CsodaszĘt Tagóvođa hőszĘetelése és nyílászätő
cseĺéie'' tátgybaĺ indított közbeszetzési eljárásbaĺ ezilton nyilatkozom, hogy ajäĺhttevőbeĺ
közvetetten vagy kozvedentil több, mint Z1o/o-os tulajdoni résszel vw szrYazati joggal ĺendelkező
jogi személy vagy szemé|yes ioga szeĺint jogképes szemezetvan, mĄ(ek) az al,ź.ů,bi(Ą:

Szetvezet neve: Szeruezet széHrelve:

Továhbá nyi]atkozom, a fent męielólt szeÍvezet(ek) tekintetében a Kbt. 62. s (1) bekezdés kb)

alpontja szednti kizfuő feltételek nem á||nak fent.
( Keltezés (h.ty.és év, hónap, nap)

(Cégszetű ďáfuás a kötelezetts égv áIalásta
jogosult/jogosultat vagy ą|áitás a

meghataJmazott / meghata|mazottak ńsz étőI)

!
ĺl

.., i '.i.- i

43Ą



3 / D. S Z. AWII-ATKO ZATMINTA

Nyilatkozat a l(bt.67. s (4) bekezdése a|apián

(aiánlattevĄ közős ajánlattevők mindegyike)

Álulfuott mint a (Ajánlattevő
megnevezése) (Ajánlattevő szélĺüelyQ,
(,{iánlattevőt ĺ1n|väĺtanő cégUlĺőság neve), (.Aĺjátnlattevő

cégegyzékszäma) nevében kote|ezettségváila|asta iogosult ..... .... (tisztség męjelölése) a

Budapest Fővátos VIII. keńiletJőzsefváłtosi onkormáĺyza\ mint Á|ánlatk&ő á,/rtal,,IrÜapĺaforgó
Egyesített ovoda CsodaszĘet Tagóvoda hőszigetelése és nyí|ászátő cseĺéie'' tátgytt
kozbeszetzési e|jáńs tekintetében ezúton nyilatkozom, hogy a szetződés teljesítéséhez netrL vesztink

Ęénybe a Kbt. ó2. $-ban meghatarczott kjzań okok hatálya a|á tanoző alvá"|Lalkozőą va|amint az

általunk az alka|lnassági követelĺnéĺy Ęazo|asában ĺészt vevő gazdasőg1 szeteplők nem tattozĺak a
Kbt. 62. $ -ban megbatÁtozott kizátő okok hatily a a\á.

< Keltezés (h.ly'ég' év, hónap, nap)

(Cégszeń alziĺäs a kötelezett s égv áLLalzsta

iogosult/jogosultat vagy a|áíĺás a
meghatalĺn 

^z 
ott f meghaalm az ottak ńszétőI)

Megiegyzés:

Közös aján|attételesetén ezen nyi]atkozatotva|amennyi kozös ajődattevőnek kíilön-kĹilön meg kell
tennie.

,i
:'.,, ,/

','/ | ,/
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Álulírott

4. S Z. NIYILA,TT<o ZÁTMINTA

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

(ajáttattevő' kóz<is aián|ąttevők mindegyike)

nint zfaz kötelezettségvállalásĺa

iogosult képviselője a ,,Naptafoĺgó Egyesített óvoda CsodaszĘet Tagóvoda hőszĘetelése és

ĺyílászátő csetéie,, tfugybaĺ indított kózbeszezési eljáĺásban nyilatkozom, hogy a kis- és

középvállalkozásokó! feilődésfü támogatásátőI szőIő 2OO4. év1'>ooilV. töfvéď szeint az á|ta|am

képviselt ajőnlattevő

o MikĺovĄl|ą,lkozásnlk
o Kisvállalkozásuk
o Középvállalkozásĺak
minősiil

vagy

o neÍn tattozjka2O}4. évi )ooilV. töľvény* hatźly alá.

( Keltezés (h"ty.ég' év, hónap, nap)

(Cégszerű alfiiú.s a kötelezett ségvőlJalasta
jogosult/jogosultat vagy a|áfuás a

megbatalrmazott / fiegbatalmazottak ĺészétől)

Megiegyzés: Kozös ajänhttételesetén a Kbt. 60. s (5) bek. szeĺinti ĺyílatkozatot valamennyi közös
ajáłnlattev őĺek kiilón-kĹilön meg kell tennie.

8 2oo4. évi XXXIV. tv. 3. 5
(1) rnĺ-nax minősÜ| az a vá||a|kozás, amelynek

a) összes fog|a|koztatotti |étszáma 250 főné| kevesebb, és
b) éves nettó árbevéte|e |egfeljebb 50 mi||ió eurónak megfe|e|ő forintösszeg, vagy mér|egfőösszege

|egfeUebb 43 millĺó euronak megfe|elő forintösszeg.
(2) ł rnł kategórián be|ü| kisvá||a|kozásnak minősti| az a vá||a|kozás, ame|ynek

a) összes fogla|koztatotti |étszáma 50 főné| kevesebb, és
b) éves nettó árbevéte|e vagy mér|egfőĺisszege |egfe|jebb 10 mi||ĺó eurónak megfele|ő forintösszeg.

(3) ĺ rrv kategórián be|Ül mikrová||a|kozásnak minősü| az a vá||a|kozás, ame|ynek
a) összes fog|a|koztatotti |étszáma 10 főné| kevesebb, és
b) éves nettó árbevéte|e vagy mérlegfőosszege |egfeljebb 2 mi||ió eurónak megfe|eĺő forinttlsszeg.

(4) ľem minősÜl KKV-nak az a vá||alkozás, ame|yben az á||am vagy . az ĺĺnkormányzat közvet|en vagy. - 
közvetett tu|ajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga a|apján - kÜ|ĺjn-kü|ön vagy egyÜttesen
meghaladja a 25o/o-ot.

* A fe|soro|t |ehetőségek kozü| a megfe|e|ő aláhúzandó, vagy más módon, egyérte|műen je|ĺi|endő! ,i"j

47t



5. SZ. \MLA'TKOZATMINTA

Nyilatkozat felelős fotđításĺól'

Álulított .., mint a/az.. koteIezettségválldasta
jogosult képviselő|e a Budapest Fővátos VIII. keľiiletJőzsefvátosi onkotmányzag mint ÍĺjánLatkéń
által ,,Naprufotgő Egyesített ovoda CsodaszĘet Tagóvoda hőszĘetelése és ĺýlászátő
cseĺéie'' tatgybzĺ indított közbeszetzésí etjőtásban nyilatkozom, hogy az ajínlatban becsatolt idegen
nyelvű itatok felelős forditasáĺak tataJma a fotditas a|apjánI szo|gp|ő dokumenrum tzĺrtzJmaval- Ąes
méľtékben megeg5rezik.

(< Keltezés @Ąség, év, hónap, nap)

(CégszerőalákásaköteLezettségváIa|asru

iogosult/|ogosultak, vagy eláiĺ.ás a
meghatalma zott / me9hata)mazottak ńsz&őL)

. Abban az esetben tö|tendő ki, ha aján|atevő idegen nye|vű dokumentumot csato| az ajánlatban, és annak
fordítását nem hiteles fordítássa| nyújtotta be. 

ĺ /
{/ 

,i,/ 
,tr.ł ĺ -{,/(JV



6.5Z. I\MLA,TKOZATMINTÁ

Nyilatkozat iizleti titoktól

A]ulírott ......, mint 
^.... ('ťĺjädattevő

megnevezése) (Ajánlattevő székhelye),
(Ajánlattevőt nylJváĺtztő cégUltősáłg neve), (Ajáĺ|attevő
cégegyzékszáma) nevében kotelezettségvát]alasru iogosult ... (tisztség męielölése) a

Budapest Főváĺos VIII. keĺtiletJőzseÍvátosi onkorĺnáĺyz^\ mint,\jánlatkéń áůta|,,Naprafotgó
Egyesített ovoda Csođasziget Tagóvoda hőszĘetelése és nyílźszátő cseĺéie,, táryytt
közbeszetzésí e\jfuäsáhan benyújtott ajánlatunk:

a)in|eĺ titkot nem tata|maz

b) aKbt.44. s (1) bek. ąlapján az ajáĺlatlnk következő adataĺminőstiłnek tieleti titoknat amelyet
elkiilöntilten csatolunk az a|ábbí oldalakon:

A Kbt. 44. s (1) bekezdése szednti indokolísq amely ľészletesen alátámaszĘa' hogy a b)

meghatatozott infoĺrráciő vagy adat ĺyivánosságta hozatg|a miért és milyen móđon
ańĺĺytdaĺ s ételmet, csatolom.

Keltezés (h.ty'ég' év, hónap, nap)

pontban
okozna

(Cégszerű a1Ąhás a kötelezetts égvtllal'ásn
jogosult/jogosultat vagy a|Áfuás ameghatalmazott/ meghataLmazottakńsz&őL)

A negfelłlő ńs7a/.áhĺłąand,ó !

4]í



7.SZ. I\MLA'TKOZATMINTÁ

Nyilatkozat a kiegészitő táiékoztatásokĺól

A]ulírott ......, mint a.... (.ťĺjánlrattevő
megnevezése) .. (Ajáriattevő székhelye),
(Áiáĺlattevőt ĺyĺ/rvántaľĺő cégbfuősĘ neve), (Ajánlattevő
cőgcgyzőkszäma) ncvóbcn kötclczcttségĺrállalásta jogosult (tisztsóg mcgjclölósc) a
Budapest Főwfuos VIII. keriiłetJőzseÍvatosi onkormáĺyzat, mint Ájánlatkétő áttal 

',NaptafoĺgóEgyesített ovođa Csodasziget Tagćxoďa hőszĘetelése és nýlászátćt csetéie', táLÍgyő

kozbeszetzési e|jfuásában kiielentem, hogy

a) ĺem kértĺink és nem kaptunk klegészitő tźĄékoztztást

b) az ajánlatkéó kiegeszítő tájékoztatÁsátmegkaptuk és az ajánJat osszeá|]itasakor figyelembe vetttik.

Keltezés (helység év, hónap, nap)

(Cégszerű a|áitás a kötelezetts égvállą'lő'sta
j ogosult/ j ogosultat vagy a|Áfuás a meghatalma zott / meghatalmazottak ńsz&őĐ

A negfelel,í nísąalłźhúryndłí !

ĺ, f
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Aiánlatkétő l(bt. 69. $ szednđ felhívása esetén az ette felhívott aiänlattevőkäita|
benyúitanđó ĺyi|atkozatok iegy zéke az alkalmass ági követelmé ĺy ek Ęazolás a kapcs án

P. ĺ . alkalnassági kiiaetelné ry igaąolłźsi nód:

A 321 / 20l5. (X.30.) Koĺrz. rcndłIet '|9.s (l) bek,erylĺsének a) ponfa alłpján csatolni kell
a4 előgő lłgfelebb 3 leęź,t ii<lłti ,éa _ általłźnos foĺgalni adłí xélkiil s4źnĺtott _ t,łu
fubeuétekńl s4íh ered'eti, cegsryrűn aláírt nJilatko7atoĄ attől fłgően, hog a7Ęánlatteaő

nikor jtia líhv, illłtue mikor ke{n neg a teaékeryséýt, eąek a1 adatok

rcndłlkeryéstv állnak

M..l. alkalnassági kiiaetelnéry Ęaryhsi nlíd:

A 32l/20l5. (X.30.) Koĺrz. ĺvndłlłt 2í.s (2) bekegdłsérck a) pon7a alapján a4

Qánlatt,íteli felbíaás megkiildłsének napjáfiíl aissryfeh sýnított 5 éa sonźn bef/eąeĺt

(telesített, nűsąaki átadását,étellłl lłaźrult) ,épít,ísi benłháýsra és/aagl lfuíaísi kiainlł4ísi
teuékeqlségrv nnatkoąlí nunkáinak ismeĺtetését, a4 alábbi taftabnmal:
. a syeĺ7ődłs hźĺglát
. a4 elaégąełt nunklźk felsoruLźsát;
. a7 ellł ns7o lg,źltahźs nettő öss4eýt,

. a telesítés idłjét (éü/ łJó/ ną) (KEZDEĺ ns nrnr,1r,ZÉs ry és tle!,ít,

. a műsąaki átad'ás-átaétel időponfát (éa/ hő/ nap)

A bemutatoÍt nfercnciákat a 32.ĺ/20.15. (X.30.) Kom. rcndłlłt 2j. ! sryrint csak a

szeĺződést kőtő másik féI áItaI kÍadott Ígazolással lehet Ígazolai. akként,

boglaąigarylłźsnak afent előht tatalruon klĺłiil a7al.ábbiakłt kell tatalnarylia:
. a sgetąődłst ktitő násikÍ,él neae, címe,

. qyilłtko1yli k,ell amíl, hog o telesítés a7előínźsoknak és a sryet7ődłsnek negfelłlően t?iŕént-

e.

!.

l: j

í''; i l
i t1.- 
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Nyilatkoza t a pénzťĘyi. gazdasági alkalmas s ágľól

Álulírott
megnevezése) .. ('ľĺjánlattevő szélĺlhelye),
(Ajáĺ|zttevőt nyilvántaľtó cégbfuőság neve), (.PĺjánLattevő

cégtregyzékszA,,,a) nevében kotelezettségváila|ásta jogosult (tisztség męjelölése) a

Buđapest Főváros VIII. kerĹilet JőzseÍvätosi onkorm:áĺyza\ mint Ájánlarkérő áita| Naptaforgó
Egyesített ovođa CsodaszĘet Tagóvođa hőszigetelése és nyílászátő csetéie', tfugyí
kozbeszetzési e\jfuásában kiielentem, hogy az aián7attételi hatáĺiđőt megelőző 3 |ezátt iialeti
évben - állta|źnos fotgalmi adó nélkĺil szímított. telies árbevételĺink az a|átbbi összeg volt:

Keltezés (h"ly.és év, hónap, nap)

(Cégszetű ąlÁírás a koteLezettségvől)dásn

iogosult/|ogosultat vagy ďáítás a

meghatalma zott / meghart^|fi^zottak ńsz&ő|)

;

I
:., i," | /

{',i , i
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Nyilatkozat kotábbi teliesítéselcől
a321/2015. (x30.) Koĺrn. ĺendelet 21. s (1) bekezdés a) poĺqĺ tekintetében

Á]ulírott ....., mint ^.... (,{jánlattevő
megnevezése) (Ajánlattevő székheýQ,
(Iĺjáĺnlattevőt ĺyťrváĺtattő cégbítőság neve), ('[ĺjánlattevő
cégxegyzékszőma) nevében kotelezettségvői|alźlsĺa jogosult ... (tisztség męielölése) a

Budapest Fővfuos VIII. keľĹiletJőzsefvarcsi onkoľmáĺyz^\ min1 Ąj{fl2tk&ő áital,Ąaptafotgó
Egyesített ovoda CsodaszĘet Tagóvoda hőszigetelése és nyílászátő csetéie'' tźLÍgyil

kőzbeszetzési eljfuáłsőĺban kiielentem, hogy a jelen kozbeszetzési elifuáshoz kapcsolódő etjfuást
megindító felhívás megkiilđésének ĺapjítőIvisszafelé számitott 5 év soĺán a következő rcfeteĺciákzt
tďiesítettr.ik:

A szetződést kötő ĺĺľásik fél neve,

címe

építési ben:bázásn és / vagy építési kivitelezési tevékenységte

és /vagy hőszigetelési tevékenységre vonatkoz ő rcferencja
bemutatása

Az e|végzett munkák felsoĺolása

Áz ellenszo|gftaús nettó összege Ft-ban

Telesítés ide|e ftezdés és befejezés ĺaptárinap pontossággal
(Ę hónap, nap)

Kezdés:

Befejezés:

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

Teljesítés helye

A teljesítés az etőińtsoknak és a szetződésĺek megfelelően
történt-e? (Igen/ nem)

Ęen/ĺem

Keltezés (h.ly'ég' év, hónap, nap)

(Cégszerű a]állńs a kötelezetts égvállalásta

|ogosult/iogosultat vagy iláfuős a
meghataltnazott / megbata|mazottak ńsz&őĐ9

!.r, i
ľ i,i,!
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KrvIT ELE zÉsĺ sz B nz Ő o É s

amĄ létrejött egyésztőI a

Buđapest Főváros YIII. keditet Józsefuáľosi onkormányzat
székhelye:
adőszäma:
l7Ąrnlevezető péĺztntézet neve: [szeĺzőđéskötéskor kitöltendő]
baĺkszám]aszáma: [sz etző đéskötéskoĺ kitöltenđő]
képviseletéb eĺ eljátő személy neve:
Telefonszá m: fszetző déskötéskor kitöltendő]
Faxszím: [szeľződéskötéskot kitöltendő]
E-mail ciĺľ;r: fszerződéskotéskor kitóltenđő]
mint Epíttető
- továbbiakban,,Megtendelő.. -

másrésztőI

címe, széklhelye:
ĺyl|v áftaľĺő cégbíľóság neve:
cégegyzékszám:
adőszámaz
barlkszám]aszáma (pénzfoĺgalmi szám]a száma) :

képviseletéb eĺ eLjfuő személy nevą megnevezése:
Telefonszám:
Faxszíĺm: -
E-mail cím:
mintVállalkozó

- továbbiakbaĺ,JáIIaIkozó'' (egrüttes említésfü esetén: ,,Szetződő Felelď'vary 
''Felelť) 

kózött
jött léte az ďź.ŕ,bi feltételek szeľint:

t. Aszerzőďésmegkiitésénekelőzményei

Budapest Főváĺos VIII. keńilet JőzseÍvfuosi onkornányzat a közbeszetzésektőI szőIő 2075. évl
CXLII. törvény (toaábbiakban: Kbt.) 115. $ (1) bekezdése szerinti hiĺđetmény nélkiili tátgya|ás nélkiili
közbeszetzési e\fuíst kezdernényezett. az ajánlattéteh felhívás 2016. . ..... -i megkíildésével az

,'}.Üapĺafotgó Egyesített ovođa Csodasziget Tagóvoda hőszĘetelése és nyílźszátő cseréie,'
tfugyában (a továtbbiakban: Közbeszetzés E,ljánís), amely eljfuás eĺedményes lebonyolításáĺak
eĺedményeként az eljáńls nyettese Vá]lalkozó lett.

2. ASzenőđés tátgya:
1. Megtendelő megtendeli' Vállalkozó p"dg e\vÁ|lelia jeleĺ szetzőđés a|apjäĺ a 1083 Budapesq Tömő
Ítt. 38/A. szá,n,htszz 36139/3. a|att tdálhatő Naptafoĺ.gó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvoda
utcai homlokzat hőszigetelését és ĺynászfuő cseĺéjét a műszzikj dokumentációban, a
jogszaba|yokban és az átazott kóltségvetésben foglaltaknak megfelelően.
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2. A feĺĺ munka kapcsán Yźl]alkoző ezenne|'vá|la|ja, hogy teljeskoĺűen elkészíti és megvalósíga a
Munkít a teliesítési batáĺiđőte,továbbá a jőtÁ|lÁsí (garanciális) kötelezettségeinek eleget tesz.

3.MegtenđelőhozzĄáruIaLváůlalkozőĘénybevételéhez.

4. Á kiilfölđi adóillető.égű ýĄllelkoző köteles a szetződéshez ana voĺatkoző megbata|nazíst
csatolnĹ hogy az illetősége szednti adőhatőságpőI a r".ąwat ađőhztőság közvedentił beszetezhet a
Y á|]dkozőn vonztkoző adatokat az otszágok közötti j ogsegély igenybevétele nélkĺil.

5. Felek megállapodn"]., hogy Yál]a|koző a tevékenyséýt az łjáĺĺ1attéteh felhívás, a részletes
dokumentáciő, a mťtszaki dokumentáció és az átazott koltségvetég ą|apjíĺvégzi.
A Felek megáilapí1ált hogy a tészletes mennyiségeket az ajíĺlattételi felhívás, illetve dokumentáció
tafizltnazza,.

3.A munkateriilet átađős- őtlĺétele

1. Megtenđelő a munkatertiüetet aYd]z|kozőva| egyeztetett időpontbaĺ adjĺ át aYa|1e|koző tészéte,
munkavégzésĺe alkąlmas állapotban. A munkatedilet őtądás-áwételét felek iegyzőkönyvben tögzítik.
Az átadás időpontjától Megrendelő előzetesen értesíti Yáůla|kozőt,

2.A felvonu!ási éptiłetek elhĄezése csak a Megrendelő hozzáĄőru|ását követően kezđhető meg.

3. Szetződő felek a munkaterĹilet átadását a munkateĺtiłet áadás-áwételével rögzítik.

4. Felek iogai és kiitelezettségei

1.'Ą Vállalkoző szavatolja, hogy műszakilag és minőségileg kifoýsolatlan kivitelber1 a' vonatkoző
fiagyaÍ és EU előfuásokban és szlbvänyokban meghatatozott minőségben, valatniĺlt a műszaki
dokumentáciő ilapjáĺ teljesít. ,Ą. nem fentiek szednti teljesítést Megtendelő iogosult Yá|]a]koző
költségére és veszélyéte _ a" gaÍaÍIciális felelősségvál|a|ás megryás^ mellett - újrakiviteleztetni,
amelyet Yá]La|koző köteles haladéktalanul e\végezĺĺ. Á fenti iog nem éĺlna a Megendelő azon ioý\
bogy a 11. pontban foglalq a szetződés hibás teljesítésével kapcsolatos e|áIzsí iogánal _ 

^z 
ott

em|ített feltételek Íenĺá]]asa esetén - éljen.

AzI. osztźlýminőség megáitzpitásaazÉpitésĘytfugazaĺSzabváĺy szeinttófténik. Vitás esetben a
Felek döntőként a Yál]a|koző költségviselése mellett az EpitésĘyĺ Minőségellenőnő Iĺnoväcĺős
Nonptofit xĺĺ @nĺ9 minőség ellenőrzés eredményét fogadják el.

2. Az eLtakart munkaĺé szek vizsgáIata:
AYálla]kozó semmilyen eltakarást nemvégez a Megtendelő előzetes jőváthagyása előtt. A Yil]a|koző
az eltakanndó munkaĺészeket köteles 3 @árom) munkanappal az e|takańĺs előtt a Megtendelőnek
bejelenteni és az ettakanĺdó munkaĺészeket póbavŁsgátat és ellenőnés céIjá.ł,ől a Megĺendelő
tészéte láthatővá és hozzäféthetővé tenni. Ámennyiben a Yá'|]a|koző ezeĺ' kötelezettségét
elĺnulasztja, Í,gy 

^ 
munkafészek táthatővä tételének és a feltáńs előtti állapot visszaźĺ|]itásáĺĺk

költségeit a YálLa|kozó ktiteles vise|ĺri. Yáů]aLkoző nem kotelezhető a sajőt költségen töténő
visszabontásĺa és az eLtakatt. munkatészek |athatővá tételéfe, ha a jelen pont szetinti bejelentési
kötelezettségnek eleget tett és Megtendelő aYá||akozó bejelentését követő 3 @fuom) munkanapon
beltil a pńbavŁsgálat és ellenőĺzés cé|jáĺbő|nem jelent meg.

3. Mrrnkateńilet:
A Vállalkozó köteles a batősĘ és a Megendelő előtásĺ szerint a munkateĺíiletet elkeĺíteni'
f,gye|meztető jetzések elhelyezés&ől gondoskodni. A Yállakoző köteles a saját tevékenységéből
szásnaző hulladékot folyamatosan összegyrijteni és a munkatediletől saiát költségéĺ e|szá]]itanj és a 
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munkatefĹiletet' valamint annak közvetlen kömyezetét a törĺrreléktől, szeméttől és hulladéktól
mentesen tAÍt^nt'.

Á hutladékb őI szánnaző bevétel a Y á|Latkozó bevételét kép ezi.

Yállalkoző akivltelezési munlľák során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésérőI
(gyűjtés, elókezelés, száLLítas, hasznosítás, áÍtl|mat]Aĺttás) a vonatkozó hatályos jogszababyok szeŕnt
gondoskođni köteles. A keletkező hulladék azoĺ tészéĺet amely a kivĺtelezés során a hĄszínen
nem keĺiil felhaszĺá|ásta, Yá|Ia]koző köteles gondoskodni annak tlaszĺosítźsta engedéllyel
tendelkező vĄlląlkozős tészéte töĺténő átađäsfuő\ a ĺrem hasznosítható hulladékok etszá|]itasfuól és

ártalommentes elhelyez és&őI,

4.Yá]tdkozó a munkálatok soĺán nem veheti bé"yb" aközltak terĹiletét takodásta, tátolásta.

5. A Vállalko ző kfu elkeĺiiłéséte vonatkozó kótelezettsége:
A Vállalkozót teĺheli valamennf' kfu elkeĺtiłéséĺe vonatkoző kőtelezettség így ktilönösen a
Yál]a|koző áital a Munkák végzése céIjátbőI bé"yb" vett épiiletektőlVá{lalkoző tevékenysége vagy
mulasztása okán lehulló tfugyak äItaI okozta kátétt való felelősség. Vállalkoző felel a biztoĺság1
előírások betattÁsä&ą továbbá a balesetelhárításí előíĺások szerinti valamennyi védő- és biztonsági
intézkedéséľt.
A Vállalkoző Íele| az áItąlą " tź,Ígylmunkák kivitelezésével összefüggően Ęénybe vett segédei'
ą|ką1rnaz.ottĄmeghatalmazottai' alvállalkozói' illewe száilítőińszétőI okozott kaĺokért.
Á Vállalkoző felel minden Ęényéq amelyet az etőbbi káĺokból, balesetekből és hiányosságokból
eĺedően a Megtendelővel szemben tźtmasztanak. A Vállalkoző a Megtendelővel szemben nem
hivatkozhat atrt, hogy a teljesítésnél és a kivitelezésnél Ęénybe vett segédeinek a kiváhsztasáĺái és

azok feLíĘyeleténél t,gy jáft el ahog5r az az adofr helyzetben e|várhatő. A Vállalkoző meĺtesíĺ a
Megtendelőt az o\yankán&itésí Ęények a'lLől, ame\yek a munkáival és szo|gfltatásĺval kapcsolatban
meĺtilnek fel.

6. A Megtendelő jogosult
- nás váL7a|kozőval elvégeztetni a kifoýsolt vagy hiányott munkíkat a Yál]a|kozó költségéĺe, ha
fe|sző|itásáta a Yál]a]koző a kifogásolt, vagy hiáĺyolt munkákat nem javíga, illetve ĺem' pőto|ja, a

Yál]a|koző garanciális felelősségvállalásának negfafiásával. A fenti jog nem éĺint'a Megtendelő azon
jcigĺrt, hogy a 11. pontban foglalt, a szetződés 10 napot meghaladó késedelmes teljesítésével
kapcsolatos, v^EY a szeruődés hibás teliesítésével kapcsolatos elállási i"p""l _ Lz ott említett
feltételek fenná]]asa esetén - éljen.
_ Yá)]a|kozőĺak a ieLen szetződésben vil]att fe|adaai e|látásőľĺal- kapcsolatos tevékenységét oĺől]őaĺ
vagy megbizólevéllel ellátott képviselője tévén e||enőizĺĺ olyan módon, hogy Yálla|koző teljesítését
Megendelő ez tĺáný tevékenysége ĺe akadalyozza.
- bá"o"ly pótmunkát más vállalkozőva| ekégezten;figyďemmel a Kbt. ĺendelkezéseite.

7. Megtendelő köteles
-Yá]]a]koző tészéte alsívitetezéshez sziikséges munkateriiletet tendelkezésre bocsátani.
- Y á||a|koző tészérc a szetző dés szednti dtjakat megfi zetni.
- a 322/2015. (x.30) Koľm' ĺendelet ilapjáĺ sajät nnga vagy nevébeĺ eljáń szeméIy (szewezet)
tévén e|lenőĺzĄhogy a szetződés teljesítése sotáĺ aYálla]koző teljesítésében kizáń|ag a Kbt. 138.

$ (z) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő a|vál]dkoző vesz tészt és az a|vÁ|lelkozői tĄesítés
atáĺya nem haladia meg a Kbĺ 138. $ (1) és (5) bekezdésében megbatátozott értékeĺ

8.A Kbt. 138. s (3) bekezdése a|zpján a Yái]dkoző a szetzőđés megkötésének időpontjában
beielentette valamennyi olyan ďvállalkozőjáy ĺ}o' a szetződés teljesítésében tészt vesz, és a
bejelentéssel egytitt nyilatkozik aĺĺól is, |togy az áttala Ęéĺybe venni kívánt aLvälla|koző ĺem á|1a
kĺzáLtő okok hatálya a]att. A Yál]a]koző a szetződés teljesítésének időtaľtama alatt köteles a
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Megtendelőnek minden további a teljesítésbe bevonni kívánt alvál]alkozőt előzetesen fuäsban
beielenteni' és a bejelentéssel egyĹitt nyilatkozni aĺró| hogy az áLtda Ęénybe venni kiváĺtalvőůlatkoző
nem ál1 aklzfuő okokhatźlyaalatt.

9. Megrendelőnek joga v^Íl Lz adott munkafízíst keállitaĺĺ, ha az nem a teĺrnek és az elvátt'
minőségnek megfelelő. Utasítása szednt a bibásan teljesített tészt _ a ganĺciĄ|is felelősségvállalás
:ĺĺrregqztása melleťt - megfelelő módon újra kell kivitelezni' amennýben az szakszeďlen Í}em
javtthatő. Az iĄnbvĺtelezési többletk<ilségek a Y áIa|kozőt teľhelik.

Á Megtendelő, illetve az általa kijelölt szeffiezet vagy személy jogosult a lĺvitelezési munkákat
folyamatosan e|leĺőtzi. A munkavégzéslek az aján1attéteh felhívásban és dokumentációban,
valamint a Íryefres ajän|aaakmegfelelően kell történnie.

l0.Megtendelő utasítás i jogáĺak g1ĺakońasa

Yá|la|koző kĺiteles Megtendelő által ađott valamennyi utasítást teljesíteni" eltekinwe attől, ha ez

iogszabáłIy,hatőság1ĺendelkezés megsértésére' a'vagy a vagyoĺbiztonság (ideérwe az adawagyont is)
veszéIyeztetéséĺe Yezetle, mivel ilyen esetben jogszerűen megtagadhaýa a Yal]atkoző az ltasitás
teljesítéséĺ Megrendelő vagy bálnĺely nevében e|jfuő szeméIy célszerűtlen és/vagy szakszerűtlen
wtasítasán Yál]a|koző köteles Megtendelő jeleĺ szetződésben megnevezett kapcsolattattőjáĺak a
figyelĺnét ha]^đék,cJanul írásban felhívni. Ámennyiben felhívás ellenéte is fenntattia és fuásbaĺ
megeĺősíti Megtendelő az wtasítzsą úgy köteles azt végtehajtani' kivéve,Ita az utasítás teljesítését

iogszeľríen megtagadh aýa Y álla|koző.
Megtenđelő utasításai a teljesítést nem tehetik terhesebbé YáůJalkoző szánlán'. Felek ĺögzítit hogy
Yáila|koző teljesítésének terhesebbé tetetétkiiłönösen nem ielenti az a ködilméĺy'ha olyan uasítást
ad Megrendelő, ąmely azt ĺ céIt szo|gĄja, hogy a szetződés teljesítése alatt is a lehető legteljesebb
mértékben mfüödjenek a meglévő tendszeĺek.

ľI.Y álla|kozó kötelezettségei:

Á Vállalkoző kotelezí tnag^t a szetzőđéses feladat teljesítéséĺe, az ajínlatában és a szerződésben
foglaltak alapjáĺ, továbbá' a tevékenység végzésének feltételeit a Yállą|koző "ry köteles
tÍrcgszefrezĄ hogy bŁtosítsa a tevékenység biztonságos, szakszeďl, gazdasägos és batĄĺdőte
toténőbefejezéséĺ

Yď]a|kozô köteles továtbbő a munkához szfüséges anyagok beszetzéséte.

A Yállalkoző köteles a kivitelezés időtattAÍnáúL Lz aiáĺdattéteh felhívásban megbatátozott
felelősségbiztosítást kötni vagy azt kiĘeszteni és azt a, szeÍződés hatílyba lęésének n^Pjá;tg

Megendelő ÍeIéĘazoln akként, hogy a felelősségbiztosítási köwény eĺedeti pé|dányátbemutatja és

egy másolaĺi péIdáĺyät áłtadja a Megtendelő tészéte a' szetzőđés hatźlyba lęésének napjáta.
Yálla|koző köteles a felelősségbiztositast a teliesítési hatÁ.ĺtdő lejáxtÁĺt" illetve a tényleges teljesítést
követő 15 napĘ fenntartani.

Yá||a|koző köteles akjvitelezés soĺán gondosko.lni a munkavédelmi és balesetvédg|mi, tűztendészeĺ
és kómyezetvéde|mi előíľások betattásátőI. A munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a
Yál]a|koző köteles bŁtosítani a munkavállalői tészéte, LLogy a biztonságos kivitelezési feltételek
adottak legyenek. Á Vállalkoző fe|adaa a munkavźi]akői tészérc az etőzetes, illetve az időszakos
munkavédelĺni oktatások megÍzrfiász- és a munkavédelĺni oktatási naplóba vztő bejegyzése, az
oktatáson tésztvevőkkel való qlÁkatntasa. A Yál]dkoző a muokaváIlalói tészéte köteles a
mrrnkavégzéshez szfüséges minősített egyén védőeszközöket biztositaĄ azok viselését L
munkavégzés telj es iđőtatama alatt megkövetelni.
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YáIa|koző a ml:nkavégzés sotán köteles betartaru a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EtiM rendelet szeĺind,
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményeket ňgzitő
ĺendeletb en etőítakat.

Á munkateĺtiłet ĺgénybevételéhez szfüséges engedélyek beszetzése aYál]a|koző Íe|adata.

Yál]a|koző köteles gondosko.lni a szerződés teljesítéséhez szĹikséges aĺyagok, betendezéset
eszközöt gépek Íe|haszĺla|ásához szifüséges engedáy"t tanísíwáĺyokbeszetzésétől is, bjztosítanla
kell továbbá zzok kezelési" karbaĺtatÁsi leírásánĄ utasítasánakbetattáłsát

72.A Yál]zlkozőnak z szetződés hatźiIyba lęését követő 10 napon beliil kiviteli íitemteĺwet
(otganzáciős tervet) kell benýjtanla a Megtendelő nevében eljáró műszaki ellenőt tészéte. A
fentieken túl Vállalkozőĺak z szetződés hatźlyba lęését követő 5 munkanapon belĹil otgznizáciős
tefvet kell benyújtania.

13. A Vállalkoző a ketiIeĺ, az lntézmények működési feltételei és az egyéb tendelkezések
figyelembe vételével végezhet héwégén is munkáq azonban a héwég1 és esetén előre
Ieadott (egalább 7 nappal előĺe leadott) névsoĺban szereplő személyek tartózkodhatnk a
munkateľiił.eten. Á munkaidőn kívĺili és a héwégi munkavégzés során vezetői engedély beszetzése
sziikséges.

14. Á közvet]en munkavégzéshez szfüséges elektĺomos átam,vizvéte|i lehetőség Ęénybevétele
biztosított, amelynek Ęénybevételét a Megendelő az intézmény íqáĺĺ biztosíýa azzal, hogy a

kapcsolódó költségeket aYá|]a]kozónak meg kell fizetnie. Á kapcsolódó költségek megfizetésének
ĺmődjfuőI a Y ál)a|kozőĺak az iĺtézméĺyv ezetőv eI kell fuásban egyeztetnie.

Á fenti igenybevétel az intézméĺy iizemszeíl mfüödését nem akadályozhaýa'.

Ha szfüséges őzési köttség akkoĺ az aválla]]sozőtterheh.

15. A közteĺiilet foglalással kapcsolatos költségek z Yál]a|kozót teĺhelik, annak Ęéĺybevéte|e az
onkorĺnányzat megfelelő tendelkezés ei ą'|apján töĺténhet.

5. Tiibbletmunka és pótmunka

!. Szetződő Felek rögzíĄ hogy tata|ék&etet kikötésére nem keĺĹil so4 ezétt tobblet-és pótĺnunka
tartalékketet teĺhére vďó elĺendelése nem lehetséges. A többlet- és pótnrunka végzéséte |rlzfuőLag a

kőzbeszetzésí e\fuás keretében kotött szetzőđéste vonatkozó előftások megpnÁsáva|, a
kijzbeszetzési töľvénv voĺatkoző ĺendelkezéseinek betaľľásával keĺĹiłhet sof.

6. A munlĺa befeiezésének hatáđdeie

7. Teljesítési bztáłĺdőz szetződéshltáiyba lęésének napjátő| 8 hónapĘ tattő hatfuozoLt időtafian,
amely akként étendő, hogy aYáů]alkozőnak a fenti időtatam alatt egybefiĘő 4 hőĺap z|attketl a

kivitelezést megvalósítania (befejeznie) Az egybefiĘő 4 hőĺap időtatamot a Vállalkoző az éĺĺtett
intézméĺy vezetőjével kölcsönösen ińtsbaĺ köteles egyeztetfii' amely kcizosen egyeztetett
időtananot a Megrendelő nevében etjfuő műszaki ellenőmek jóvá kell hagynn. Á kívitelezés
befejezése a|attaMegtendelő a sikeĺes éshláĺytz|aĺátadás-őĺtvétehe|jfuáts befejését &ti.

A teliesítési hatźnđő a - Megľende|ő áttal is elfogadott - siketes és hiánvtalan ĺĺnűszalĺd' átadás.,oa

átvételĺe vonatkozó iegyzőkön!'v felvételének időpontját jelenti.

Megtendelő ĺyiatkozzz,Yá||a|koző tudomásul veszi, hogy a szetződés hatÁndőrc történő teljesítése
a Megĺendelő kiemelt érdeke.
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A jelen sryąődés hatáfibal,ŕpésnek felt,ételł a negktjtiitt Tárzogatái Sgeąődłs batáfibal'ćpése. A batáĄbal,ípés

napjáníl a Megrendłlő ínźsban tĘi,éko{aý.a a Vállalko4ít.

2. Yáł|]a\kozó köteles Megtendelőt ĺninden oýn körĹiłméĺyőI haladéktalanul értesíteni" amý a
vaJ]a|kozás eĺe.ĺn'ényességég vagy kellő időĺe való e|végzését éÍinti. Ezen értesítés a szetződés
szednti teljesítési biztáĺiđőt nem módosíýa, a Megrendelő késedelĺnes teliesítésből etedő törvényes és

szerződéseĺ alapuló iog"ĺt nem &inti. Á hal2déktalan étesítés elĺnulasztásáhő| eredő kfuétt
Yáilatkoző felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tźĄékozatási kĺitelezettsége megsértés&e
előnyök szetzése céIjźhő\kötelezettsége, felelőssége kimentése étdekében.

3.A Szetződésben rneghatátozott hatÁĺidők betaľtásával kąpcsolatos összes költség a Yá|ja|kozőt
terheli" avźi]atkozői díjon feliilegyéb költség megtéÍítéséÍeYá|ldkozó nem iogosult.

4.YĄ11ą|koző az 7. pontban megbłtátozotthatáĺdőh<iz képest előteljesítésre iogosult, a Megtendelő
e|őzetes íľásb eli hozzáĺ.1áru|ásáv al.

7.Yáů[alkozői dti

I.Yil|aJkoző a szetződésszeĺű teljesítés esetén az a|ábbiakbaĺ meghatatozott mődon jogosult
dljazásta. A Yá|IaIkoző a jelen szerződésben, ^z ajáĺ|zttéteh felhívásban, ajő,alattéteh
dokumentációban és az ajäĺlatbaĺ rcgzitett feladatok e\végzését az a|ábbi váila|kozőí díjak mellett
teljesíđ:

nettó váúĺiatkozőidíi ...............,-Ft

+..... ... ĺĺ^

łisszesen bruttó váilaĺkozői díi: . ..... Fq azaz . fodnt.

A szetzőđés és a lcifizetések pénzneme forint.

2. A szetző dés sotán az egy eÍIes ÁFÁ fi o"''' zirczäs szabaly aĺ az lńĺy adőlľ.

3.A vállalkozői dij átaláĺydij. Az áa|áĺyáÍź's vállalkozói díi összeg magäban Íog|aLja az aián|attéteh
felhívásban és dokumentációban, valamint a jelen szeződésben meghztátozott tartalom
megvalősításának költséget és a megwalósuláshoz szĹikséges itt nem tészletezett költségeket is, a
kivitelezési munkákaą a munkadíjat, a tevékenységgel kaPcsolatbaĺ frzeteĺđő minden dĺjat" az
anyagköltségekeq a közvetlen gépkoltséget a fuvatozási és ĺakodási költséggel együtt' az áItzloinos
költségeket, a bvtte|ezés soĺán a YáIakoző által Íe|haszĺa|t építési víz és eĺetgia, gäz, villany)
bekedilési kóltségét is.

4.Fe/łk ĺtigrytik, hogl sryĺąődés a IG,H)P-5.2.9. klídsryźnĺł páĄárytből keriil fĺans{n4źsra. A tánogatási

intet{tás nétéke uárhatőan maximum aąiissrys kalną l00%-a. MegnndłIő a Kbt. 'l4.l. ! (4)

beke4lĺs a) pon7.a abj.źÍl hźj,íko{a!.a a Vállalko4ít, l,,g o tárzogatái inten{hźs méxéke a sryeląődés

bahźllbalépésének ilapj.źu alźlnąbat és em tekintettel Felek élhetnek a Kbt. ĺ4,ĺ. s o és (6) beke7dcsében Í,gl"lt
feltételekfennálksa kĺuetkeęében a sryetąődłs,t,ódosításáftíl. Amenryibn a hźmogahźsi inten{hźs anźn3a csiikken,

akkor aąel nem ĺésąrc unatko4í tissryget Megrenfub sajátfoĺĺĺźsb,íl bięosífa

Az e|jfuásbaÍI nem elszámolható költség is beszeĺzésĺe keĺül' a dokumentáciő ńszétképező atazaiaĺ
k<iltségvetésben foglaltaknak megfelelően. Á' nem elszámolható költség méľtéke a YáL]a]koző

Ąán|atának függvénye. A nem etszĄrno|hatő k<iltséget a Megtenđelő sĺjítÍonásbőIfrĺaĺszítozza.
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5. Yá|]atkoző a vä|Lalkozői dijon feliil többletÍnunkát, illetve egyéb költségtéÍítést vagy díiĺgényt jelen
szetződés keĺetei között sernmilyen foĺĺnőbaĺ nem számolhat fel.

6.Fe1ek rcgzírt hogy a' 322/2015. (x.30) Korm. ĺenđelet 28. s (1) bekezdése a|apján a Felek a
szerződés megkötését követően az átazott költségvetés tételei tekintetébeĺ egyľeztetést folytathatnat
amelynek sotáĺ a beépítésre keĺĹilő egyes tételeket véglegesíthetik. Ebben az esetben a fenti Koĺĺn.
rendelet és a Kbt. ďapjín kella Feleknek eliárniuk.

8. Fizetési feltételek

!. Á Vállalkozó _ a Megteĺdelő ításbeli teljesítésigazo|zsáĺakkézhezvételét kovetően _2 db szátn|a

(7 đb ńszszám]a és 1 dbvégszámla)beĺy(Ątásáta iogosuIt akővetkezők szednt

RészszátnlabeĺytĄtásáta aYállakoző a nettő szerződéses étték 50o/o-át eI&ő éľĺékű teljesítés esetén
jogosulĺ
YégszámJa beĺýjtásáta Yá)]a]koző a készre jelentést követő siketes és hláĺyalan átadás-átvéte|t
tgazolő jegyzőkoĺyv a|atásátkövetően iogosulq a nettó vil)a|kozői dlj 50%-a éľtékében.

2. Felek megállapodnat hogy Yál]a]koző a Kbt. 135. s c/) bekezdése alapján L f,ettő
ellenszolgáltatás So/o-ät eI&ő énékű előleget Ęényelhet, elő|egszámla ellenében.

Felek tőgzí[ hogy az előleg a végszátmlából ketiil levonásĺa.

3. Taftalékkeret nincs.

4.A szetződés szednti és a iogszabályoknak megfelelő száml'Ák kifizetése a Ptk. 6:730. s (1)-(2)

bekezdésétől eltétően, a Kbt. 135. s (1)-(3) és (5)-(Ą bekezđései a 322/2015. ě.30) Komr.
tendelet, a Q72/2074. ěI.5) Korm. tendeleg valamint a kozbeszenési dokumeĺtÁcíőban
fog|altaknak megfelelően utófinanszírozással t<itténik a Yái]a|koző ....... szíľ'lű bankszámláĄfua
átutalással.

Megĺendelő kijelenti hogy a szetződés frnaĺszíĺozásít utőfrnanszfuozás keretében tercez\ a
pályázatotutófinanszíľozásiĘéĺlye| fogia benýjtani. Megrendelő kijelenü, hogy amennyiben a jeten

szetződés frnaĺszítozősa a támogatő ĺyiatkozata illetőleg a megköteĺdő támogatasi szetződés
dapjáĺĺ nem finanszítozhatő wtőfrĺaĺszítozás keĺetében, csak száů]itői frnaĺszíĺozássĄ akkot a
Megtendelő a Kbt. 141. s (4) bekezdés a) pontja ąlkelmezásávt| fenntaĄa a lehetőséget a szetzőđés
módosításáĺa. A szetződés módositÁsa a fenti esetben érinđ a szetződés finanszírozásá7 az
e|számo|ás mőđját" az előIegméľtékét és az eLőlleggel való elszámolás mődját

A szÁtnlĄkon kiilön fel kell ttintetni a nem e|számo|ható költségelemeket.

5. A sző,mlĄt a Megtendelő Budapest VIII. kerĹiletJózsefoáĺosi onkom'ínyzat tészéte kellkŁállítani
és benyújtani.

6. A szetződésszerű és a jogszĺbályoknak megfelelő számlákkifizetésének pénzĺeme a Íoint (FIUĐ.

7.Felek rcgzíĺt hogy a szĄmlĄzás és zz ekzámolás ĺninden esetben a mindenkoĺ hatályos
jogszabályok szeĺint tófténik, figyelemmel a számlázáĺsta és az e|számolásta vonatkozó jogszabátryok

batílybĺ lęésénĄ illetve batályoĺ kíviiĺ helyezéséĺet valamint módosítás esetén a módosított
ĺendelkezés hatźiyba lę ésének időp oĺĘáxa.
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8. Megendelő késeđelmes fizetése esetén aYälLz]kozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

9.A kifizetések tekintetében hivatkozunk az adőzás ĺendjéĺől szőLő 2003. évi XCII. törvény (Áĺt.)
36/A. $-ára, továbbá az áůLanháztatástól szóló 2077. évL CXCV tönrény 41. s (6) bekezdésében
foglaltakn, amety szednt akozbeszerzés eĺeđményeként nem köthető érvényesen szeruődés olyan
jogi személlyel" iogl személyiséggel nem tendelkező szercezette| illetve szeruőđés alapján nem
teljesíthető kifizetés o|yaĺ szewezettészéte, amely nem minősu|ít]áthatő szeryezetĺrek.

9. M.űszaki átadás-átvétel,haszĺálatba vételi engedély' utó.feliilvizsgá|at

l.Felek kilelentit hogy a ielen szenődés ketetében megvalósuló benl}názás kivitelezési
tevékenységénekbeÍejezését követően műszaki átadáĺs-áwételt kell lefolytatni.

YálLalkoző köteles Megtendelővel ftásban közölĺri a szetződéses feladatok teliesítését (Készre
jelentés').

A munka Yái|alkoző á|tąh készte jelentését követően Megendelő tűzi ki az átađás-áttvételi eLjfuás

időpontját és aĺĺa' a jogszaba\yban megielölt szeĺwek képviselőit meghívja. A kivitelezésben
közľemfüodő ďvállalkozőbt^yĄ||ąIkoző híýa meg.,\ műszaki átadás-äwétehetjfuäs megkezdéséĺe
csak akkot kerĹilhet sor, ha a jelen szenődés szerinti munkák elkésztiltet és a szfüséges
dokumentumok (megvalósulási terv, fe|haszĺä|t és beépített anyagok jegyzőkonyvei, szállítólevelet
stb) hi:ánytalanultendelkezésrc Ą|lnat és a Megľenđelő tészéte átadásn keĺůiltek.

Az ätadás-ätvételi e|játästakésztejelentést követő 3 napon beltil meg kell kezdeni. Az átadá.s-áwéteh

etjfuásn 72 ĺaptĄĺ Ílorp á|iĺendelkezéste.

Amennyiben a Megtende\ő a szerződésbeĺmeghatatozotthatÁĺdőt követő 3 napon beliil nem kezdi
nľleg az átadás-áwéteh eljáräst' vagy megkezĄ de a szetződésben _ a Ptk. 6z247 $ (2) bekezdéséĺe
fig5relemmel _ neghatátozott hatáidőben nem feiezí be, a Yil]dkozó kéréséte a teljesítésigazo|Ást
köteles kiadni.

2.A műszalo' ätadás-áwéteh e|jfuástől 3 pélđánybĺĺ jegyzőkonyvet kell készíteni, amiből 7 péIdáĺy a
Megtendelőt"1péIdány peđ€ aYái]alkozőtilleti 7péIdáĺy Ped€ amíszakiellenőré.

3.Megendelő a műszaki átadás-áwétel során köteles a munkát megvŁsgálni és a vizsgá|at a|apiäĺ
fe|Íedezett hibákaq hiáĺyosságokaą azok kĺjavttásíĺĄ pőtJásőĺlk hatáĺidejét iegyzőkönyvben
xógzitenl.

Ha a jegyzőkönyv blbáĺ bilbajegyzéket tafialmaz, akkoĺ azt aYálla|kozőĺak a|á ke|l íĺĺĺa azzĄ hogy
Yő,l|e|koző ahtbajegyzékben foglaltakĺa észtevéte|ttehet, melyet abibajegyzékben ĺögzíteni kell.

 .Yál)dkozó köteles a Megrendelővel k<izösen felvett hiba- és hiánylisa alapjáĺĺ a szfüséges
javttzsokat alrcttűzött hĹínypótlási hatÁĺdőĺe, saiát költségére elvégezđ. Megľendelő köteles a feĺĺ
|avítások előttt I. osztá|ý, jelen szetződésnek megfelelő minőségben vatő e|végzése után a

kivitelezési munkákat átvenni.

11^ a ýĄl|ąlkoző a javitást írásbeli fetsző|ítás ellenéte nem végzi e| a Megtendelő azt a Yá|]a|koző
kóltség&e elvégeztetheti' és az így felĺnedilt költségeket jogosult a Yál1a|koző számĄta
tovźhbszáĺm|źłzni a gataĺaáhs felelősségwállalás megtarľása mellett. Á fenđ jog nem éĺini a
Megtendelő azoĺ joý\ hog5r a 11. pontban foglalq a szetződés hibás teljesítésével kapcsolatos
e|állásii"g"^I_ az ott említett feltételek fennál|Ász esetén _ éljen



S.Nem tagađhztő meg 
^z 

áwéte| a mun}a olyan jelentéktelen blből" biáĺyai miatt, amĄek a

kijavítísukka| pótlásukkaIjfuő mlĺkák folytán sem akadáIyozzäka rendeltetésszerű haszná|atot.

6.Yá|1aJkoző a m(lszaki áadás-áwéteh eljáńs időpontiában köteles Megtendelő tészérc 5 péIdányban
átadni a munkateĺiilet átadása és a kivitelezési állapot közötti eltéréseket tafialrnaző dokumentációq
valamint azokat 

^z 
iĺatokat (teljesítnrény ĺlJilatkozat Lz összes beépített 

^iyagn, 
hulladék

ny|väĺtanő lap, hulladék befogađó ĺyilatkozat, felelős m(lszaki vezetői ryilztkozzą villámvédelmi
vlzsgźL|Atl jegyzőkoĺyv,e|leĺőtző, méĺési jegyzőkönyvek és egyéb minőségi vizsgälatok etedményei
sĄ, amĄ a szeruődésszetű teljesítés szerinti eLbíĺálźĺsähoz és az elvégzett munka ívéteLéhez
szfüségesek.

7.Áz esedeges sikertelen átadás-áwétel költségei a' Y áilalkozőt tethelik.

8.Ha a Megľendelő egyes munkafészeket a teljesítés előttáwesz (előzetes ätzđás), ezek tekintetében a
káneszélyazáoételidőpontjátólaMe8tendelőrcszä1lát.

9.A ielen szenődés akkot tekintető teljesítettnek, ha a munka e|ső osztáIý minőségben, hiba- és
hiányĺnentesen elkésziilt és azt a Yá)la]kozó a Megrendelőnek átadja sikeĺes és Lĺányta|aĺ áttađás-

áwéteh e\játősbefejezésével valamint a teljesítést a Megtendelő te1iesítésigazo|Ással.lgzzohta.

tü.Az eredményes ítadás-át,éteh e|1átástőI szánĺtott 1 éven beltil a kivitelezési munkát újból meg
kell vizsgĺálni (utó-fe1iiłviz'g"l"Đ. Az utó-feltiłvŁsgátat részbatáĺđők az áwett tészmunkák
Megĺendelő áltah áĺwételének időpoĺýätőI számítaĺdőak. Á Megrendelő készii eIő az :utő-

feltilvizsgálati el1fuíst éshíýa ĺĺcieg^fĺz- az éiĺtetteket.

Az utófeltiłvŁsgálati eLjfuás sotán Felek jegyzőkoĺyvet vesznek fel Lz észlelt hibákÍól'
hiányosságokÍót. A Yälla|koző a hibajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a Megrende|ő áĺItaI

ätzdotthlb*jegyzékben szeĺeplő hatáĺidőben megsztiĺrtetni. Áz utófeltilvŁsgái^n e|játás sotán észlelt
hibák tekintetében egyebekben a milszakt áłtadás-áwétel során észlelt hibák esetében követendő
eljfuás azltáĺyadő.

10. Jótállás és szavatosság

1.|őtá|Lás:

Yől]atkoző gnaĺtźlja:
- valamennyi je|en Szetződésben és annak dapiát képező szeĺződéses okmányban meghatatozott
paĺaĺmétet és műszaki adatet&éséą
- hogy az őita,\a léttehozott munka eredményeként léttejött tendszet minősége mind a fe|haszĺáIt
aĺlyagok, mind a munka eĺedményeként létteiött rendszet szetkezete és kivitele szempontjábőI az

éĺvényes fragyaÍ szabványoknak és előíľásoknak megfelel és a szenődéses cél el&ését
matađéktdanul biztosíti a,

- a szeruődés szednti munkák szakszer(l és hibátlan e\végzésé7 avoĺatkoző szabványok és előírások
betattását.
AYől|akoző jőtőilási kötelezettségéĺekidőtatama az áadás-átvétellezax sőtőI számitott
lnőĺap (ajänlattevő ajáĺ|ztáĺak megfelelőeĄ. Ez aIőI kivételt képez az, ha a jogszabáIy enné|

hosszabb időt vagy kötelező oll.ą|massás ídőt állapít meg, ame|y esetben ez a hosszabb hatáidő z
jőtÁllás időtanama. Ezeĺ fetiil Yát]alkoző ganĺtáIja a berendezéset szakipaĺi szetkezetek
megfelelőségét a műsząki előírásokban, valamint a hatalyos jogszabáIybaĺ előíľ. kötelező
ąlkal massági (szavatossá8i) iđeje a,latt.

2.Szzvatossáp:
Yźi]a|kozőt az áadás-áĺtvéte||ezátásátőI számított 72bőĺapĘkelLékszavatossági kötelezettség terheli'
melynek szabályaĺt a Ptk. tartalmazza. Amennyiben a beépíteLt aĺyzgok gyátőja őlto.l- vál]a|t
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iđőtztzm ennéI hosszabb, al.ĺlkor ez az időtattamtńĺyađő.YáIa|koző szavato\ja, hogy a műszakilag
és miĺőségileg kifogásolatlan kivitelben, avonatkoző magyat és EU előírásokban és szabváĺyokban
megbatÁtozott (I. osztźtý) minőségben teljesít. A nem I. osztźlý teljesítést Megrendelő jogosult
Yál]a|koző költségéte és veszélyéĺe a gaĺ;arĺcĺÁhs felelősségvállalás megtartása mellett
újtakiviteleztefi\ melyet Yál]a|koző köteles ba|ađéktz|anul elvégezni. Á fenti jog nem érinti a
Megrendelő azoĺ jogá7 hogy a 11. pontban foglalq l szetzőđés hibás teljesítésével l.apcsolatos
elá|lási jogáxa|_ az ott említett feltételek Íenná|1asa esetén - éljen.

3. Garanciális időszak. valamint hibaiavítás az elvégzett munka tekintetében:
A gatanciális időszak megkezdődését követő 7Zhôĺappal (maid aztkővetőeĺ a gaĺaĺaá|is időszak
végéĘ évente a Megrendelő áital męielölt időpontban) a Megtendelő és a Yő|]a[kozó közös
feliilvizsgĺálati bejfuást taľ- Báĺ:ný' a Megtendelő képvisekője álal- a bejfuős sotán észlelt hibát
és/vagy észtevételt a YĄl|"|koző köteles nyolc (8) napon beltil oĺvosolnĹ Yw ha ez L
köĺĹilményekbőL vagy a hiba |ellegéből adődőaĺ nem lehetséges, z lehető legr<ividebb, Felek áJtal

megszabott határidőn beltil.

A ganncláhs és jótállási időszaktafianan beliilbáĺĺrrely a Megtenđető áůtu.Lfelismert hibát köteles a
Yáů]alkoző az adott hiba feleje töĺténő írásbeli bejelentést kóvető nyolc (8) napon beltil orvoso|ni,
vagy ha ez a k<iĺti]ĺnényekből vagy a hiba iellegebőI adődőaĺ nem lehetséges, a lehető legróvidebb,
Felek altal megszabott hatÁĺdőn beliil.

A gatanciális időszak lejáttát mege|őző harminc (30) napon beliil a Megtendelő és a Yáůla]koző
közösen úiabb feltilvizsgálai bĄfuást tataĺak. Báľmely, a Megrendelő képviselője áttal a bejfuäs
soľán észlelt hilbá.ľ. és/vagy észtevételt aYái]a|kozó köteles nyolc (8) napon beltil orvosolĺri, vagy ha
ez a körĹi|ĺnényekbőlvagy L hiba jellegéből-adődőan nem lehetséges, a lehető legróvidebb, Felek á]tal

megszabott hatáddőn belíil.

A ganĺciárts időszakban észlelt hibák tekintetében egyebekbeĺ a m(lsza}o' átzdás-áwétel soĺán észlelt
hibák esetében k<ivetendő e|játős az táĺyađő.

Ámennyiben a Felek között vta tamadĺa aĺĺől., hogy a hiba hibás teljesítés, akkot és az ilyeĺ
esetekben aYá)la|kozó kóteles olyan fiĘetlen szakéľtő á'IásfoB|a]ását kikérni" amelynek d<intését a

Megendelő is előzetesen elfogadja. Az tlyeĺ független mindkét Félre kötelező éĺvéĺyű. ,Ą. fiiggetlen
szakénőv eI kapcsolatos valamennyi költséget a Y á)lalkozó kóteles viselni.

A VáJlalkoző a jőtáilĄsiidőszak leteltét követően is a fentiet illetve a jogszabályokbaĺmeghatÁtozott
módon tovíbbta is felel mindazon aĺyegot betendezések és munkák hibás teljesítéséérq amelyek
esetében avoĺatkoző jogszabáůyok vagy a fenti előírások hosszabb szavatosság1időtállapitznakĺĺrleg.

ľl.Szerző ďést bŁtosító mellékkötelez etts égek

l.Késedelmi kiitbér:
ÁmennyibenYá)la]koző a szetződés szeĺinti b.á*"ly kötelezettségéthatÁĺdőbeĺ nem teljesíti" illetve
fe|adatzinak teljesítésével olyan okbó| amýétt felelős késedelembe esit késedelmi kötbért köteles
frzetĺĺi.
Á késedelmi kötbéĺ méĺtékg ..... o/o/ĺaptáiĺap, összesen maximum a" frettő ellenszolgáltatas .... o/o-

L.

,Ą késedelĺni kötbét számitäsĺ: a késedelem első napja a teljesítési batándőt kovető 1. munkanap.
Ámennyiben z Yá)]dkozó a késedelembe esés ekő nap1átő| számitott 10. napĘ nem Ąesíti a
késedelemmel &intett feladatoą akkoĺ a Megtendelő a késedelembe esés 77. ĺap1áĺ jogosult a

szetződéstől e]:{llĺri és a teljesítési biztosítékothaszĺĄ|nii,illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

,/:, .
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A Megendelő fentiek szerinti elá|]ása esetében a MegrendeLő a szetződésszegésĺe vonatkoző
szabáiyok szerint kátéńtést követelhet. A fenti esetben a Yő|Ia|kozőt a Megtendelő e|z|]asáta
tekintettelkáttéńtés nem illeti meg, és nem iogosult vái]z|kozói díjĺa sem.

Z.Hibás teliesítési kötbét Mértéke megegyezik a késedelmi kötbéĺre vonatkoző mértéklkel. Hibás
teljesítés esetén a Megtendelő áItaI tóftént bejelentés és a javlthztő hiba megsziintetése közötti
idősza|<ta teĺieđ ki.

3.Meghiúsulási kötbéľ:
Ámennyiben a Vállalkoző ieleĺ szetződésben meghatatozott fe|adatąĺt részben vagy egészben ÍIem

tetiesíti _ ide értve kĹilönösen azt 
^z 

esetet is, amennyiben a Vállalkoző a tĄesítéssel olyan okból
aĺrrcLyétt fetelős 10 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén a bibát 10 nap
alatt nem javtýa ki teljes köľűen, és Megrende|ő ezétta szeruőđéstő| e|á|7_ a Vállalkozó meghiúsulási
kötbéľt köteles frzeľaia MegrendeIő tészéte. Á meghiúsulási kötbéĺ méľtéke a nettó e|lenszo|gftLtatas

30 o/o-a.

A fenti esetben a Yá]]dkoző vái|z|kozői dĺjĺa nem jogosult. A meghiúsulási kotbéĺ éĺwényesítése

esetén a Yői]aJkozóval szemben érvényesített késeđelmi /|ĺbäs teljesítési kötbér a Yá)ta|koző á.Jŕrłl

frzeteĺdő meghiúsu!ási kótbét összeget csökkenđ, feltéve, hogy a Yál]a|koző késedelmi/hibás
teljesítési kótbételjesítési kötbér-fizetési kötelezettségéĺek szetződésszeľűen eleget tett.

A késedelĺni, hibás teljesítési és a meghiúsulási kötbét összegét a Megtendelő jogosult a

ýĄl|q|kozőĺ^k iáÍő vál|a|kozői đíj összegéből levonni, vagy L Yáila|koző száman közvetleniil
kiszám7Ázni.',

4.Teliesítési biztosíték:
Megtendelő a szetződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos Ęények biztosítékaként a szetződés
szednti" ahtąláĺos forgalmi adó nélkíil szämított ellenszolgáltatás 3o/o-ít eI&ő éĺ,ékű teljesítési
bŁtosítékot bztátoz meg. A teljesítési bŁtosítékot a szetződés ľnatźlyba lęésének ĺapján ke|l

tendelkezéste bocsátanĹ

A siketes és blánya|aĺ ítzdás-áwéteh e\ifuást követő jegyzőkonyv aláfuásőt követően a teljesítési
bŁtosíték a Megtendelő jőváthagyátsävaljőtállási bŁtosítéHľá váLtoztathatő.

5 Jótĺíllási biztosíték:
Megrendelő a szeruődés hibás teljesítésével l.apcsolatos Ęények bŁtosítékaként legfeliebb a

szetződés szeĺinti" áJrtaLános foĺgalmi adó nélkiil számitott ellenszolgálatás 3o/o-át elétő étéktl
jő ői]ísí biztosítékot hatÁtoz meg. 'Ą. jőtíllĄsi bŁtosítékot a sikeres és hláĺyta|an átadás-äwéteh
jegyzőkoĺyv a|áitászkot' kell tendelkezéste bocsátani. Á jó íllási biztosítéknak a fenti időponttól a
jőtillásí időszzk ídőtanamáła kell ĺenđelk ezéste aüf,ll.
A teljesítési biztosíték a Megtendelőt illeti meg ha a YĄllą'lkoző a szetződés teljesítését a sajőt
éĺdekkcirében fe|ĺneĺtiĺt ok miatt meg sem kezĄ vagy megkezĄ de nem fejezi be.

Ha a YáIa|koző bilbás teljesítését a Megľendelő íľásbeli ÍeLsző|itÁsa ellenéte ĺeĺĺ;- javiýa' vagy nem
kĹiszöböli ki' abban az esetben a Megrendelő jogosult ahlbĄzvttásta szabott hatźndőlLejánát kóvető
ĺapon a ielen szetződéstő| elállni és a jőtá|lÁsi bŁtosítékothaszná)ni' Á Megtendelő fentiek szerinti
e|Á)Lása esetén a Megtendelő ĺ szetződésszegéste vonatkoző szabáiyok szeľint kÁtéńtés kovetelhet a

Yá||a|koző pedig vái1a|kozői díjra nem jogosult, és a Megtendelő elállĺísáta tekintettel nem illeti meg
kártéđtés sem.

6. Á teliesítésí és jőtillátsi bŁtosíték szo|gfltatásának kötelezettségét Yől]dkoző a Kbt. 134. s (6)

bekezdés a)ponýaa|apjáĺĺytĄthaga,választása szednt 
Ę,'. l
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Biztosítékokkal kaocsolatos ewéb tenđelkezések:

Á biztosítékot Vállalko ző vá)asztasa szeint az ďábbí biztosítékný tási Íomában ĺýýa:

(Đ óvadékként a pénzösszegnek a Megtendelő [szeződéskötéskot kitiiltendő| vezetett

[szerződéskötéskoľ kitöltendől számű fizetési szám|áiaxa töľténő befizetésse| ätwtalźssa|"vagy

(ii) pénztigyi intézméĺy vagy biztositő a|talváll'aLt ganĺcia vagy készfrzető kezesség bŁtosítasávat

(*) vugy biztosítási szetződés a|apjáĺ lciállított _ készfrzető kezességvállalást txta|maző _
k<itelezvénnyel.

Á banki és bjztosításí gataĺcia ĺyl)atkozatak feltétlen és visszavonhatzÚlan frzetéste vonatkozó
kotelezettségvá)lalźtst kell tattdmaznia az a|apjogńszony vŁsg!|ata nélkiili frzetésikotetezettségte, az
Alábbi minimĺális taľtalommal:

- Pontos bivatkozás a ielen szetzőđéste,

- az\hogy a biztosíték aYáIa|koző teljesítési kötelezetségei biztosítékául szolg!\

- a Megtendelő, mint Keđvezményezett/Jogosult megjelöléséq

- avál]alt frzetésí osszeget,

- az éwényességi idejéq

- ĺyl7atkozatoq hogy feltétel nélkiili és visszavonhataian,

- nl1i7ztkozatot mĄ szeľint a Kedvezméf,yezett első Ęénybejelentésére kifogás és vita nélktil avá]]alt
frzetési összeghatfuĄ bátmilyen összeget vagy összegeketaz Ęénybeielentéstől számított 5 banki
munkanapon beliił kifizetnek aKedvezményezettnek anélkĹü hogy a követelés aJapjá't vagy indokát
bŁonýtznia kelljen.

Abiztositáĺsi szerződés alapjáĺ kiállított _ készfrzető kezességváiJalźtst txta|mazó _ kötelezvénynek _
abiztositékjellegéből adódó lehetőség szeľint _ ugyancsak tattz|mazniz kell a fenti adatokat

8.A biztosítékokadásáĺakelĺnulasztása súlyos szeruődésszegenek minőstil aYálla|koző tészérő|.

8.Megendelő a bŁtosíték futamiđejét követő 30 napon beliil köteles a Vállalkozőĺakabankganncn
ĺyi|arkozatot vis szaadnĹ

10.Á bŁtosíték tendelkezéste á)7ő összege a Megtendelő követelésének kielégítésével csökken.

12. I(apcsolattatás

1.A Vállalkozó köteles a munkákta vonatkozó jogszabáĺLý előírások szednt felelős műszaki vezetőt
kinevezni. 'Ą Vállalkozó köteles bŁtosítani' bogy z felelős mriszaki vezető a k<itelezettségeít a
voĺatkoző jogszabályokkal összhangban tďiesítse.

2.A mrrnka ÍoLyamatánvoĺatkoző minden jőváhagyásąmegtagadásg utasítást, értesítést aYáůLatkoző
tészérc kézbesítettnek kell tekinteni akkoĺ is, amikot azokat a felelős műszaki vezető ávette a
Megrendelőtől.

3. A felelős műszaki vezető, valamint a Szetződésben meghatátozott szakembetek személyének
megváltoztaľása esetén aĺól haladéktalanulértesíteni kell a Megtendelőt. E kotben a Kbt. 128. s (3)

bekezdésében foglaltakta,továłbbá a Kbĺ 732. $-fua figyelemmel kell eljárni. Felek rogzíĄ hogy a

Kbt. 128. $ (3) bek. ą,lkeknązźsa kapcsán Yá||akoző ińtsbaĺ k<iteles a szakembeľ |ecseté1ését



megelőzően Megtendelő tészéte a Kbt. 128. s (3) bekezdése szerinti jogszĺbáIý feltételek fenná]]ását

itísban igazotn, a sziikséges indokolással és dokumentumok csato|ásáv aL.

A műszaki vezető csereie a szetződés módosítását vonhatja ĺĺnaya' wtáĺ a Kbt. 732. $ szednti
kor}átozásol.l.ąl.

4.A Vállalkoző feIeIős műszaki vezetője|
Név: [szeĺződéskötéskor kitöltendő]
Felelős műszaki vezetőí ĺéýegyzékl szám: [szeĺződéskiitéskoĺ kitiiltendő|
Cím fszeru,őđéskötéskoľ kitöltendő|
Telefon: [szeľződéskiitéskoĺ kitöltendő|
F ax fszetzőđéskiitéskoľ kitiiltendő]
E-mail: [szeződéskötéskoĺ kitiiltendő]

5. A Megtenđelő tész&őI aYál]a|koző tészéte utasításokat adó személyek a Megtendelő ńszétőI a
következők:
Név: [szetződéskiitéskoĺ kitiiltendő]
Cimz |szetződé skötés kot kitöltenđő]
Telefon: [szeĺződéskötéskoĺ kitöltenđő|
F axz |szetzőđés kiitéskoĺ kittiltendő]
E-mail: [szetződésktitéskot kitöltenđő|

6. A Megtendelő műszaki ellenőĺe(i):
műszaki ellenőt adatzi
a) neve (elnevezése) z |szeruődéskiitéskot kitöltendő]
b) cime (lńĺýtőszám, telętilés, ltca', házszám, emelet" ajtő vagy Pf.): [szenődéskötéskot
kitöltendő]
c) ĺéýegyzéH szämaz [szezőđéskötéskor kitiiltenđő|
d) Tel./Fax z fszenőďéskiitéskoľ kitöltenđő|
e) E-mail: fszenőďéskötéskor kitöltenđő|

7.Ámennyiben Felek ahtal nem rcgzített ĺninfi5{gi illetve műszaki t^frlhĺalt éĺintő kétdés meĺiił fel,

ugy Vállalkozó köteles Megrendelőt és a műszaki ellenőrt haladékta]anul fuásban tájékoztaa\ najd a
kąpott utasításnak megfelelően köteles e|jámi. Felek tudomásul veszit hogy a műszaki tanalomhoz
képest a Munkát eltétően végezĺicsak a voĺatkoző jogszabátýĺendelkezéseknek megfelelően lehet.

L3. Szeĺződés módosítĺísa' megsziíntetése

l.Felek ńgzíĺt hogy a je\en szetződés kozbeszetzési e\áńls alapjín kediłt megkotésre, ezétt a
kozbeszetzésekĺől szőIő 2075. évi C)ĹIII. töĺvény ĺendelkezéseit is e|kąlmaznjke|la jelen szeruődés

teliesítésére, módosításán és megsztiĺrtetésére. A jeleĺ szetződés kiegeszítése, vagy módosítása csak

iĺísbaĺ, a felek közos megegyezése alapjáĺ lehetséges.

A szeruőđés módosítása sotäĺ a Kbt. 141.$-ában foglaltak lńĺyađők.

2. A Megendelő a szetződéstő| a szerződés teliesítésének megkezdése előtt bármikot e|ÁlLhaą ezt

követően a teljesítéĘ a szetződést felĺnondhłýa. A megtendelő e|á|]ása vagy felmonđása esetén

köteles aYá|]a]kozőĺak a díj aráĺyos tészétmegfizetni és z szerződés megsztintetésével okozottlĺÁtt.
megtéÍíteni azzĄ hogy a kátta|antás a vá]]a]kozői dljat nem halađha ýa meg.

3. Á Kbt. 143. s (1) bekezdése alapjőĺ a MegrendeLő a szetződést felĺnondhatja, vagy r Ptk-ban
foglaltak szednt e|állhat a szetzőđéstől a következő esetekben:

li r,,r !
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^) 
feltédeniil sztikséges a szenődés olyan lényeges módosítása, amý esetében a Kbt. 141. s ztapjáĺ
úi közbeszetzési eljátást kell lefolyatni;

b) a Vállalkoző ĺembtztosíĘa a Kbt. 138. s -ban foglaltakbetatásáąvagy aYáů]a|koző személyében
érvényesen olyan jogutódlás következett.be, amĄ nem felelmeg a Kbt. 139. $ - ban foglaltaknak;
vLgy
c) az EUMsz 258. c.kke 

^11^ni5ĺ 
aközbeszetzés szabílyainak megszegese miatt kötelezettségszęési

eLjátáłs indult vw 
^z 

Erľópai Uđó Bíľóső.'ga az EUMSZ 258. cikke al+jáłn indított e|jáłtásbarl
kimondta, hogy Lz Európai Unió joýbőI etedő valamĄ kötelezettség tekintetében
kotelezettségszegés torténg és abfuőságáItaImegáIapított |ogsértés miątt a szetzőđés nem semmis.

4. A Megtenđelő kĺiteles a szetzőđést felĺnondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szednt - attőI
elállni" hz a szetződés megkotését követően jut tudomásáĺa, hogy a szetződő fél tekintetében a
kozbeszetzésí eh1átäs sotíĺ kjzätó ok állt fenn, és ezén. ki kellett volĺra zámi a kijzbeszetzésí
eljáľásból.

5. A Kbt. 143. s (3) bekezdése a|apján a Megĺendelő, mint ajánLatkétőként szetzőđő fél jogosult és
egyben köteles a szenődést felmondađ - ha szfüséges olyan hatindőve\ amely lehetővé teszi" hogy
a szetződéssel édntett Íe|adata ellátÁsátőIgondoskodni tudjon - ha
,) a Yál)akozóban közvetetten vagy kozvedentił Zío/o-ot meghaladó tulajdoni tészesedést szetez

valamely olyan iogi személy vagy szeméLyes joga szefint iogképes szeffiezet, amely tekintetében
fennálIa Kbt. 62. s (1) bekezđés k) pont kb) alpont|ábaĺmeghatztozott feltétel fennáll'

b) Yźilalkoző kozvetetten vagy kiczvedeniil Zío/o-ot meghaladó rulaidoni tészesedést szeÍez
valamĄ ďyan jogi személyben vw személyes ioga szeĺint jogképes szef\rezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatátozott valamĄ
feltétel fennáll.

6.Megendelő iogosult a Yí|]dkozó súlyos szetződésszegése esetén - írásbeli ĺyjhtkozatával
azonna)ihatźůLya|, Megendelő kátéútésí kötelezettsége nélkĹił _ a szetződést felmondantvagy attőI
elállni.
Yál]a|koző súlyos szetződésszegesének minőstiłő ok kíilönösen, de ĺemhzáĺőlagha
- a késede1em,amýétaYá|la|koző felelős etéia 10 napot;
-Yálldkoző hibásan teljesít és a hibát 10 nap ąlatt nem javtĘa ki teljes köľűen;
-Yá)La]koző a teljesítést iogos ok nélkĺil meg3agadja;
- Yál]aLkozó jelen szetződéseĺ alapuló kötelezettségeit oIyan jelentős méľtékben megszegte, hogy
ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll étdekében;
-Yä|lďkozó felfiĘesztia|<lÉzetéseĘ ellene jogeĺősen csőd- vagy felszámolási e[jfuásttendelnek e|
Yál]a|koző legfőbb szefve a tatsaság végetszámo|ásánĄ megkezdésétĄ Íe|számo|Ásának
kez deménye zés&őI hatatoz;
- iogszabályon' vagy a ielen szetzőđésen alaputó fe]ĺnonđási vagy e|á)lási okok fennállnak
- Yálla|kozó bámrilyen módon megtéveszti az Megtendelőt, vagy va|őt]aĺ ađatot szo|gp|tat és ez
közvetlen vagy kozvetett módon súlyosan káĺos hatással lehet a lényeges szetződéses k<itelezettségek
teliesítésére.

14. Vegyes renđelkezésekése

1. A jelen szetzőđésben nem szabä|yozott kérđésekben a Kbt., a Ptk., valamint a voĺatkoző
mindenkod hatályos jogszabáiy ok ltäĺyadők.

2.Felek Wfejezetteĺ tögzíĺt hogy a szerződés teljesítéséte a Kbt. 140. s (1)-(9) bekezdése nem
tĺánvađő.

3.Á felek megáJlapodnat hogy a szetződés teliesítése soĺán között.rik felĺneĺĹiłt vitás kétdéseket
e|őszőt megkísédik közvetlen tfugyz|ások űýőn rcĺdezni.
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Az egyeztetés etedménpelensége esetén fordulnak a bfuősághoz. Jogntz esetéte a megrendelő
széklhĄe szednti bíróság k'lzfuő|agos illetékességét kötik kiszetzőđő ÍeLek.

4.Megtenđelő és a Vállalkoző udomásul veszit hogy a munka kozbeszerués teljesítéséhez
kąpcsolódik,,8y 

^ 
munka ellenéľtékének kifizetése sotán az adőzís rcnđj&ő| szőIő 2003. évi XCII.

töĺwény 36/A. $-ának (1) bekezdését kell a|kalmaznt. A szo|gźitatő tészéteŁlavoĺta nettó móđon
szőmitott200.000 fodntot meghaladó összeget a megtendelő abban az esetben frzetk:ha

a) a Vállalkoző bemwtaą átad vagy megkĹild 30 napĺáů nem régebbi nemlegesnek minőstilő
együttes adőĘazo|ásg
vagy
b) a Vállalkoző akifrzęfts időpontjában szeĺepel akoztanozásmentes adőzőiadatbázisbaĺ.

S.Amennyiben a jelen szeg,ődés báĺrnelyik rendelkezése éĺvénytelennéváJna,a szetződés többi ĺésze
továbbru is hatáyos és éľvényes maĺad. Ebben az esetben a feleknek olyan megállapodásta kell
jutniuk, amely leginkíbb megfelel az ércénytetenrlé vált renđelkezés eľedeti céljáĺak.

6.A Megtendelő a Kbt. 136. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alá.ŕ.bialľ;;tĄa eIő:

a) Yállalkoző nem frzethe:.- illetve számo|hat eI a szetződés teljesítésével összefüggésben olyan
k<iltségeket, melyek a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontia szerinti feltételeknek nem
megfelelő tatsasĘ tekintetében meľĹilnek f"l' és mĄek a nyetres ajárúattevő adóköteles
jövedelmének cstikkentéséte alkďmasak;
b) a szetződés tďjesítésének teljes időartama a|att tulajdonosi szerkezetét a Megrende|ő szőman
męismethetővé teszi és a Kbt. 143. s (3) bekezdése szeĺinti ügyletekĺől a Megtendelőt
ha|adéktalanul értesíđ.

7. Felek megállapodnak,hogy a szetzőđés teljesítés soĺán létľejovő, szetzői jogi védďem ďa eső
alkotáson Megrendelő teriileti kothtozás nélktili' hatatozat]an idejű, kzfuő|agos és harnadik
személynek ítadhatő fe|haszná]ási jogot szefez' tovőłbbá jogot szetez az a)kotas (teĺv) átdĄozősaĺa
is. Felek megáJlapodn"]., hogy a léaejovő szetzői jogi védelem a|á eső alkotások a Megrendelő
tulajdonába keńiłnek.

8. Á Vállalkoző válla|ja,hogy akőzbeszetzési eljáráshoz és ĺz a|apjáłn kötótt szetződés teljesítéséhez
kapcsolódó dokumentumokat a teliesítés Megtendelő álah e|fogadását követő 5 (öĐ évlg megőtzí. A
fentiektől eltéĺően azon đokumentumokaq amelyek a szerződés megszűnésekoĺ a Megrendelő
tészéte átadásĺa keĺĹilnek (szetzőijogi védelem a|a eső művek, alkotások) csak a Megtendelő szátnán
tönéĺő átadás időpontiĺíig köteles a Megtendelő megőnzni. Ezen dokumentumok őtzésétőI azok
ítvételét követően a Megrendelő, mint tulajdonos köteles gonđoskođni.

9.Yáila]koző a szetződés teljesítése soĺán, kommunikáciőjábaĺ, viselkedésében Í}em közvetít
szegrcgáciőt, cs<ikkenti a csoportokta vonatkozó előítéleteket.

10. Jelen szetződés teliesítése, éľtelmezése kapcsán a Felek a dokumentumok 
^|áLbbi 

sotendjét
batátozzákmeg

a) A Felek által megkötött szetződés
b) Aközbeszezési eljfuáłs ajĄnląttétehfelhívása
.) A közbeszetzési etjfuás ajáłn|attéteh dokumentáctőja' és a beýszítő tájékoztatás
(amennyiben ĺeleváns)
d) Á kozbeszetzési eLjtásbaĺ benyújtott és elfogadott ajíĺ1at és annak blánypőtlása
(amennyiben ľeleváns)

Felek megáIlapodnat hogy fenti b)-d) pontokban írt dokumentumok kiilön csatolás nélkiil is jelen
szetződésmellékletétképezik. 
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11. Jelen szerzőđést szetződő felek elolvasás és megéĺés után, mint akatatutlkal mindenben
megegyezőt jőváhagyőlzg 4 péIdányban a\áinát amelyből 3 péIdány a Megrenđelőt és 7 péIdáĺy a
Vállalkozót illet.

$gĺlapest 2076., ...,,.....,,

Megtenđelő
Budapest Fővfuos VIII. keĺtiłet

Józ sefu átosi o tlkore'áłny zat
képviseletében

&. Kocsis Máté
polgáÍmestef

Jogi szempontból elleni egyzem:

Danada-Riĺľán E'dina
jegyző

nevében ésmeýízá.sá.ů,őI

&. Mészfu Edka
aljegyző

Fedezeť. ...... dátum: Budapesq 2016.

PénzĹig5rileg ellenjegyzem:

Páĺis Gyuláné
gazdasőĺg1'vezető

Yái[a|kozćl
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gJtsÁI.o-BIZaTľsÁei J-t-i_ci v_z_Ő x Ö ľ y v Íi s ĺ ľ Á s ll l :. l''.I SZ 
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K V tltl..l i ľĺ ĺ i N y

nlco,i,l.líl'c,t'l

..s..,'..ici' l'liľqľri.

.ł( l | ó. szĺ'tltĺ'lrlllr.l. 'iĺ ).

t. .\z t:iiĺiľtisl;ĺrĺl 1]()i(l. szc1llt.lltll..l'1l. ĺllr;lj;ilr llili,lr'1l.iĺ|ĺĺsi {i'lsz.l|ít:is ĺis ĺt.lr ilĺil',ĺt.íl'is liť'l'tis. \':'tlĺ|ll1l|1l

,r lxl'lt. (l9 .i 1 |1 ĺ:i) ]lclit'ztlĺist' szt.ľiĺlli it,.ĺtz.ll,is |iĺ.ľĺ.s lĺt.l'iilt llt.|ĺtit.ĺlsľt.' 'l()|(). s7(,l)l(.lllIl.'r. l]|i

ĺlĺl.liĺill 1 () (X) ĺjlrri h:rl':iľitlĺĺr ĺ.l.

,-\ l>cĺlľtijt'<>tt

(l()liLlll']eĺ]tulrr<>lĺ l:rcĺ1r'izsq/r)ĺisľa lłĺ:ľii]lc|i ĺ!s az allrl;lliĺr|i ĺ.i||apĺĺllttĺiĺllĺ nrt:ĺ1:

lIiántłpĺiĺlási fclszótíĺás ćs-f-ch'l..tásosítĺĺs kótćs itz. alĺiblriak ĺizcÍiĺlt kcľiilt kilrĺlĺ:sátásľa:

ĺIufcr.l}au Kft. (it9.3 I}u{4pc91, Ki'nyvkt)t(i ,ĺ.22.)

hz aján1at|<ćrii aki\z|.,leszcľzćsi clĺrkrrlncĺrtlr ciő 41.f3. pĺlĺrtjálran a kĺir,ĺ:tl<cz.ćĺkct hat'ĺiľĺlz-ta rncĺł:

..,l j' 
. 

ĺ:; tlfĺinlł.lĺĺľllőnľk- ,l:,, ĺyt'llllllĺállo .

ľl7iľti.,ľľtĺ/lll,;lą,ľk,l/l1lľn),,i3pĺĺłĺtĺ,ą,.,,;ĺlĺ.,lla|łÍĄ,|n
llľll1'lif/tlllit,l,|kil,i|ľ/jijĺľliilĺ.rl,llľllÍ)'!),ľ/ľnbt
llliÁ..li,l,:.tĺ/i.,,..|'lłll/)ľ/:'ľllĺli/,lliyľ:i.lt..t
tll'.gtllli1iitiĺi.ł1,y1a,1r.ę//|lłll1,ijĺ.tlllitl,(.I/ii,!Ą||4|tt'ĺ|Ś),ť/t:i//iťll't.tlIĹlą,.

'\z lrjĺilrlattĺ'r ő ĺilľĺr] l'>ĺ:rlľújtĺlĺĺ ajĺill}ar a ĺclrri dci]ĺltlrrcĺltl.tll.'|()l tl(:ll'l tltľl'ilItrl:tzzlt.

l'.ć'l.jrik llz ajzirllatĺ'er'ĺ]íl, bop,,r.|1i1.1111.1lĺiľ|ás lłt:ľet.til>cľl a lt:ĺlĺi c]<rlĺtlIĺlcIll.ttľrl<lt lrt'rijt.sa llt:!

.łBĺnihil}i7o/ĺ.ľtÍ.gnrti//apĺĺoĺĺtĺ,/'lt1ą1,tl;ĺljĺin/,lĺĺutíaĺliĺill1l/llÍt/tílĺllląpJi/cl(Íul

I.arlĺ-a'--I)-uiKfi.(1.155Ľu-tlapc:sĺ'R-q-k.ę-ĺ-ty-ĺr-.!L.49.J

l. :\z ĺrjálrlallcr'ő az ajĺinlat 9. olc]alzin beĺlr,ťrit.c-lt.ta a 3/R. sztiľrlťr :u.i.lntliĺ.>zat.ĺit.. ĺtzrrIll:ltll a l1illľlcl,J]s

rlrla!ciolr<ls csetében i:eltĹintetct'ĺ- jaliólleli,t1e.m (.-8.\'eZik a ĺrl'ilr.ĺĺĺrtlsall clćl:]rctĺi c:ti!,;l<lr.ĺlĺrittl;itĺl

s i:c'.ĺ: l:] ĺi i ĺ l li l l.lrlĺ.r<:i ĺir"lr l.

i.tćl'iiili.,11.ĺijÍĺll'al'l.t.rőt'llĺl.ĺ''ľlliĺinľpĺil1r,tslĺr:ľclć[lcĺrĺtli:r-lt'i't'|<rrc
cl. l|i t tt.llt'rl l tl l rlĺ ll ĺl vń j t'sit |.ltl!

IBlľĺi/ĺiBiąn//,rri.9llltłątl//upĺ/o/t,l,llĺlgy,l:illi,'ill/ĺlĺĺłl,ĺí,lll)til4|loĺ'|,i'ĺĺllltł.ýilľ/őľl



?.''\zĺiĺiĺll,rt|ĺcr:ŕílr|iijz|lĺ''szĺ'ľzĺ1si.l.'l|ĺtllltt.ĺl|iit.t.,,||.l.1l.lrltj;i|l;trl:l|iijr..tl'ł.zĺ.l|iĺ.i|l:lt;it'.

......Ią,l1ĺill/il/h,ĺri.llľk.ll.^.ĺl1tillll/iill
ltl.,g/.ltl/űnl:,oĺ/

fillll,i/llnllu k.olllt,ľ|,ilu) ll1. iĺjlill/ĺl/llll:' llll/lil.ľ/lljľ kľ//.',

!ą,:ljtilllĺlĺĺllľĺír.í/ĺulilľll1'lif/oĺĺĺ.ljiill/ĺl/llľlll|ĺll./,l/lllĺl1

lrćľjii|t az ajiinlall't:r'ĺít. hĺl.s,;t'lt It:ĺltiĺ:|ir.t' ĺ:|..|iĺl.ĺlrliIĺtls Illľlll:ill;lĺl rll.riitslr Ilĺ.!

..1Bĺni/iBirtĺ.ui9liltlgl'i/lĺlpĺIoĺtll,l.ltl'ąyll;.ujlil/u//'llllĺi'tlll)ĺil1,ltĺi/l,i'ł|

K1rt.69' S (4) cs (5) bckczĺlć$ĺ: ĺiz,cľit.lti igz1z1lli15 kćl.ĺis itz allĺltllľli'tsslig.i kiir,ĺ:tcIluť:llyĺ:|<lrĺ:l< valĺi

ĺn cgfc lc]ć 9 i gaz<l|/^s a ć ľĺl ckćlr c n :

ĺ;atlĺra-I}uÓ Kft' (i155 l}tlcla1:ĺ:st, l{ckcttyĺ: u' 49.)

1. Ą.ł, aján|'aĺkćľ(í a k(izlrcsz-ĺ:rzćsi c|ĺlkĺllrrcrrtáci(l 1]. p()'1l.i.:lbatr ;t kiir'c:l.kĺ:z.ťĺ gaztlasligi ćs

pćnztigyi hclvzctľc r,ĺtrraĹkĺlzĺi zt|kallnzrssligi ktir,t:tĺ:lĺrrćrryt ť:s igztzĺllítsi ĺlrĺiclĺlt l.lĺtlilľ()7{ä

lilcĺ.:

,,'| /kl/lll,l.ĺ ll : l'liĺi ll h|/ľl',ő:

l>.ĺ.'!lllľllllyillľnu,;ĺ|álhl/ĺĺi,l/ilnl/,'il.iĺlĺj.ĺ271l'gľhÍ]o.
rľlllľik.ľąik/eąll/,íb|lllľ/'1ĺí2.íni//iófilľillĺ/ľ/ju,i/luL,illo.tlill.g,'lluilll'ló

i,.ĺ'.1)2t/?0ĺ;'(X)0)!(oľn'ľłlnĺ|łlaĺĺ9.,f(ĺ)|lľkľ:,.ĺlĺi.nínľk'l)llnllĺfĺl,l/ĺ,4lf,intsaĺolniflllą,.
3/eą,.ir/iią/t/llil.,.,ii/a/üno.ľ.lbľgĺlĺlllialłiluĺ/k:ĺi/.ĺątilll,|totĺ
llyi/tllĺko:''ĺLlĺll, ,ltĺĺil |iiąąĺíľll, /lĺl'g3, tli;'

t;ĺłk' u;. ĺlĺlłlok rľnlľ/kľ:(.rrľ,i//nuk'

lrćl.1ithazajĺirllat,t'cr'ől'hoqľali:llt'ia]|ĺalrl-lssĺ1ĺ,;i
l<i)zllcszt:ľzĺ:si c]ĺllit.lĺrlt:lrĺ-zit:iĺi szcríllt'i tilľllrálran tis ĺ'ĺrl.al<.lĺĺltrrlr] a ĺlľi]at'|ĺĺ,lzlrl'ĺit, llr'ťljlsa l>ĺ:!

iBĺliiiĺjl|i;o|ĺ.łi,4lllt,9ti/lt.lf>ĺĺo//ĺl,llĺ1g1.'tl:,ĺ,ljt.illlĺlĺhllí
,|illlĺl//tl,ĺí łlľ,9l.ľia/ ĺlą' łl/k.ĺl/lll,l.,:'ĺtigi k.ijllľ/ľilliín|nľk..

?...\z,rjĺirll.rtl;tiľíílrl,iizlrcszĺ:l'ztisiclcllittľrlcrlrĺi<:ió18.l)(')nĺ'iż:ll)a|ta|li.ir.c:t|lt'zĺ.
trlli.aIllrassĺiĺ';i iiijľcl.clľrlcjllľr' ćs iglrz<.ll,lisi Irróclrlt' I1ítl'żíl:()).l'a 

'1l(:!ł:

,,'.|7 ł/k,l/l1l,l.tl.tigułilli.łlłllll.l*olłiłhllľl!.l'L! (!)llľŕ: lllLg,|.l+Ĺĺ|l'oäĺÍ.ĺ.,'l;

'|/k.ll/lllll.t ł'l.^ ajülluÍ|tľtÍ, unľnl|):ibľn ĺlą;.ĺllĺiblłilkna/< łlłlýh/:

\!.ĺ',1/ktl/lllĹI'lĹĺĄ..ĹĺjáiL'iĺ(!ľő'/lalľntleĺkcą;lkaie/jánÍ'rŕłlłc,gilllíĺlí/i/ll
,;l,!,lľĺl,i/ýhí.rjilľl.ll/lĺ'iłĺi'łlzlii.ĺfl,ł11,ĺlíĺĺ.ľikiľitľ/ľ
.łątl.ą.o,ĺ'lĺ.ĺ.tą,lłllíeiltijľ.ĺ:ĺĺ'cl|(ĺlę/ęjtą:;yĺĺ)r[uľcntiĺĺl,tl/fll.lirnú,jkkĺll.
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I lĺll/i łlk'll/llłl'l.t'tĺ,l,gi kiil,ĺ'/ľlllll;lly /ĺiilll l,t.'Iil.ľllĺi,illl/ 1/ľ:1|t/lľlll, ''1 /,'ljĺ.,ĺ./l,l!i..

|).}|/:j0t;.(,.\.j()')l,,.ullu.ll,lłl,,/ĺ,/.]t,'(i

" ,l .ł:ľl'1ń|tĺl;,t |ńl'.,1y,i/

",l..; ľil'i1ąłlĺ l',llĺllk',jk lľ/.ĺĺlllliĺi.ĺ,i/'.

" ĺ l i ť ĺ / ť l l'i \il l !ĺ i i ĺ, l l ĺ.i.i l i ľ / / i ĺ i'ł'; :'l''1ĺ; /,

" ĺl /ľlfĺ.,:ĺiĺ;., iri,,1,;ĺ 1.;,'1 ,,,,, ,lĺlf) (lrl;,7,l)l :..\']:.'\. ljl:'l|!:.jl:.7.l:.'1 l'\ j/', llľ/1.ĺ;/

" i'l lll.li':',-ĺlk.i ,:iĺĺll,'i'ł li/ĺą;/ľ/ iilíĺpĺlll/fiĺ (ŕľf /lti/ llĺlf)

iiłtlllĺĺtĺl/ĺl/ĺl'ľjľľľll,.i,ik'ĺl|l)',ĺl'|]0tj.('.\'.j()')llĺlllll.ll,llllľ/l/
fe:! z!!ĺ.ĺl! !.ĺiĺł<lĺł't1 i!ł.zlzo!ĺí y

, l /li llĺ, j,lk 
t l t k'ľ// t tl l7a iutl 7.ll iĺl :

. l'l .ĺt'ĺll'..ĺíĺlĺi.ĺ/ kiilĺí llĺi'ľik li;/ tt(t4!, iĺ///(,

.lll'i/łl|k.uąll)k'tłl/t'll.ľĺjl,/'lĺl,4yĺ,l/il/fľ.łí/ll.tĺ'lą''ľh,ĺĺl.tiĺllk;l1,'1'1|.tll

liĺjzliľszt:l.zćsiiltllitll.llt'rrllit:iĺiszcľiĺlt'i|ilĺllrlillltll
.'.tlti'ĺlIiĺt:l s7(''|.7ŕi(l(is| |iiitĺi l'l.lĺisi|i ĺi;l ĺill:rI lĺiaĺlĺ,ĺr l11ltztll;ĺstI

|lĺĺľ,iiĺil)l:;l.,ĺ!,,j,gulr,yti/Ilflĺ/ll/ttl,ltl14yl'l:,
,ł;,.in!,l|/ľł'ĺj,ll',l!ťĺt,l tl:,,.ĺ1k.llillĺ,ĺ't'tĺi.gi k'ijl',ľ|ł!illl,!llľll,:k..

ił l!:'l1i.,ľĺ, kľni.!/' llo,gy ĺl lľfi'l't:ll,,'iu

,: ; ;ĺĺ/>ĺl l l / i ł ł ĺ | l'í' ĺ ť|\, tt ťi r t ll y i lĺl k.o ąĺl ĺ ĺn / n t, qti / hpĺl / n | ĺÍ.

I Il{ęł:l}ąp Kft, (1.19] Itqdapgęt, KlinyvkilĺŐ !'?;'z.)

1' Á.z ajánlaľkctő a k('\z|lcszcľzé.si clĺlkulncrrtáciĺi 17. p()nĹiában a kĺivctkcző gazc|asági ćs

1l(:nzrigyi hclyzctĺ:c vonatkozó alkalrnassági ktir,etclményĺ ćs igazĺllźlsi rnĺidot haLátozLa

mcgl

,,.. I, / kł llll tl.ł ĺ l ą; af ti n /l I tĺl ľĺí,.

!),ĺ..Jntllll|,i|lcllttĄ',ĺljűlliitlík,/ih,'lĺzÍrjĺ|ĺí1uł.glł/ĺí:,ĺĺ
n,llĺ|ľĺk'ľ;.ik'/ľgti/iĺlllrĺĺĺj2.ílnilliĺi.l'ĺlľilllĺt./ft'.tĺi/ĺtlLino.łl.ol.étl/llliaĺló

l).|.ij.:.!t/,|Üĺj.(.Y.)0.)Koľlłl'll.lltlľ/ľÍt9's(t)l',.lk.ľłli.,tjllek'ĺ)poll|jtlul,.l1lfĺil
)ĺ::;,il/ĺi;ń,ĺiil,,ii,'lĺ,illo'ľ.loľ9u/lni,.lĺlóllti/k'ii/ĺ1tínlĺoĺt|afiľ.t,1,1,,,ą;11/t|ľĺÍ/
lll.ĺ/,lj,/Ŕ'ĺl\il/o/, tllĺil'fiągĺíľĺl, l,,,.gl, ,|Ą,-

|,::Ik tt' łl,l,llł;k l ľll,lĺ/t.111;sl.t, li//llĺlk..,'

lrĺ1ľ1iiliĺrzltjĺrlllĺltt.r.ĺit'irĺlĺ1ľn|ĺ.:nt.ialllrr)lrrassliti
iiĺizl>c:.;zt.ľztisitlrllittľrlt'ĺltĺiĺ:itiszt.ľinĺ'iiill.ĺ'rriillĺn

|]Jĺnĺ1ĺjBiąolĺ.ĺű9lllľ4,iliĺlp1ĺo/ĺĺl,/lo91.,liajűll/tlÍĺĺl'llo'tĺlą'i/41r,,,1
t'lfillłl/lel',o llłľ,ý.ľll'1 ĺl:; ĺ,ĺlk.łhna.r.łcigi kiiľllhi/lniryxert.'
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?.' :\z ajánIat'|<óľĺ.í a lĺilzllt:s.l'<,'rł'('si tItllĺt,llllĺ:llIitt:iĺ.l Ilś. 1lĺlllĺjĺiIl;rll :r |lilr'ĺ'll't'zii lllĺi:lz:l|il .1' sz;l|.lll:tl
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.ł7,ľľ;,ĺÍĺlĺ;.ĺ.t:,ĺlL

.!.fľll1l ,lik.,l/lllłl't'tĺi.,4i kĺ)ll,/ľ/lllL;ll)' ĺĺlhĺl li,fil.tll,.i,il',ll (/ľiĺi,/j,,l,h ',) /ĺ'i/|,,',i/|,ĺli.

,1)i:]l/;]0tj.(,Y.J0.)Ii'ollll'll,lllľ/,,/.)ĺ.,\|'1,!)llľk'ľ:,ĺl,i'ł,;llĺ,l.,l.)

l/lĹ,lkjiiiĺ1éllťk lllĺpjrikíl
|lľl.llllĺią,ti.rnlľ',/,',1|31,i1:iĺĺ'łiiiuiĺĺllll\(::itl.ląĺktll),łĺp
. tl,| \ĺ: l':;iĺĺlĺ;'r ĺ ĺi l.ą1l 1i 1

. ĺl:, ľ/uípą1ł1 llllĺnkák /i/.tĺlnlhj,ľtiĺ;

" a ą ľ l / ľ l l'ľ :,' o / gti / ĺ ĺ'l Í i.i.r l ľ t I li ii'l:.ł :1 ľ ąĺ /,

" ĺl |t,/jľ.tĺĺĺí't iĺlľiĺíl (pl'/ hő/ llt4l) (lit;,/'l)t:.\ l:,.\ lJlil;l:,.ll:.7:l:.\, 1.\)ĺi.ł lłiy,;|'
. łl uĺĺ,tątlk.i ĺil,ltli'ł ,'j/ľiĺ,l/ itlőpnl/jłi/ (ľý lń/ np)

Illľlllll/tlIĺll/ltli,lľLlltiĺik.t'l/l),?ĺ/i!()/)..ŕ.\..jí).)liollu.ll.llĺlľ|ĺ:!,!).!'.ĺ';'tll.ill/cĘ.!!ś?
!i,Izí]tatkiatklttigązĺlJłisęĺl!Ichc:ĺígazĺllĺl.i,ilk.k'Lill/,l',ĺlą1..11.,'ią,ląulĺi'tllllk.rlli:llĺt:hi'ĺl|

, ĺ i, i h ĺ l i. l kł l ĺ k'ĺ 1 / /,l ľ/,l /ll t l ą. l l i, l''

o ,1 'ł;.1l.7'ĺ),tIis/ kĺlĺo.lllĺi'łik. 1i!/ ili,t!(, ii/)/|,,

.llyilĺl/kn:,llik.t//.ln.ril,llĺl1|,,l/ľlfĺ'riĺi'tĺl\'l/ĺj:ĺľli.vk'lll'lk,í.ĺ,l't1ľl,ą.ait|ĺ'ľllľk'

ĺrćľjilkĺtzairĺll]at,t'<:r'ĺ-ír'|lĺrqľaltĺlĺiallĺit]llassáĺ,'i|iijr,ct'c|lrltillt.llt:|ĺr.it|ĺjlrlct1li"iclt:s
]iĺ!zlrcszcľzć
t:saLĺl|jaasZ(rl.Zŕj(lćSllĺijt'<im1rsikĺř'lli]ĺ'allĺ.iacloľt'i.r',zĺllĺ1sl'
rc.:licsíreisľŕ.íl

i ĺl lb ľľrl á ci <,rt taľ Lź\l n',|ź|z'\'

']Binj/ő|}i1lĺĺ,ĺĄ9ncgá//ĺ4lĺtoĺĺtl,ĺ'lo.q,aiajĺ,ill/,łĺttłllőal4,i/aĺk.oą,łlĺo
t | ĺ í n L l ĺ / ľ llÍ n ĺ ľ g/i, / c / a : a / k o ln ĺ l.ĺ: s,Í.gi k. ii llľ Í e hĺ l łj lĄ, n ľ k.

i{aq;z7,ivi.k,,,łilĺ,l,ąąytll.ľfiľľnt'i,ligaą.ol,,i.ł|lannľalkľriĺlĺfiiĺil
i ĺ/ ĺÍ1l ĺl l l ĺf ł t l ľĺ, |i ľľ n i l l l l, i h / k.o ła I ĺ ń / n ľ gĺí / l ł/l ĺlJ n |.ĺi.

.1..\:,-ĺ1rr.tíllľc,saiiiĺllat'<lli.rr1]'l.l)()t1lJ)ailbq]alr'ali,ela;ljĺillalĺi'jzllcszcľzĺisit'lĺllĺt'Ir'
ltrt'qllltl'líl.ĺlzĺ'ltr t1rtć|it:lćsi szt:ľllilĺltr1' alĺpjĺln ól:t'e.lĺclćsľc l<cľijlĺ.ck ltz al.ĺibbia]i sZ('ľ1ĺ)|:

]:] rrl.cľ I}lrr.t l Filtrlllt i)t'r.j
l..ĺi. i l(li.

Ill1ĺ:i Śl.)l ; ĺ3 r1ŕl '.:jt)'l\r---.t -J,\t,-J, i I

l.:t : iit
ĺ.|ĺlll ! () ill "''
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hĺi Il a 1lĺl |ĺ' l lrr l l)

Ponl.szá,lTr
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ĺ .\ lllltit.lit:r' ĺ.iss;z't:ĺilt,:lĺ]l'lr 'l liíľlili1 }łi.u.tltlslit',;l |ĺijr'<'t|ĺt.zĺ,ĺ i;tr.:ls|;ttĺll lt.szt

íIľfcl' l!ąr.t Kft. (1193 !!u{4pq'51, K()tlyr.k(itťĺ u. ZZ'): .\z ;r jlill|ĺrĺlr.r'ťĺ :iIt:l| |lĺ.llt'r.l1lĺlĺI :ri:irll;rt

tls lrrriszlili,i s;łĺtlĺIrrai aIkutlllrassĺi1,;i lĺijľc:l't:llllĺ:ĺlt.t'|iĺtĺ.|i'.

Iją.lrn:ą.-Duĺi.--K'f.ĺ.. Grĺs" ' -' )
ĺ'.'.ä'.'''.i''..l' llri,.'ősíihet'ŕí
l'.lĺ,;l,,.zĺrjálrlaĺ'tcl-őnelrlzil]alii.zĺiľcl
ć :: lrl ŕísz a lĺ .sza li'Ia i alkalnra ssá.qi k<lr'c tcl nl ć ĺ1 \'c li I l ()li.

.\ .3 |. ptlĺll1'1n11 |ĺ'19;lalrĺli al'ap jĺrn ĺr lĺ.i)r,cl|i'<:ző cl<.iĺltt:sl ]'r\'ilsl'll()ĺ t.t:szi ĺl IJíľ;ilĺi'Iiizĺlt't.s:iĺ1:

^.) 
,\ |icjľĺ:t'lĺcző ajz.rrrl'at.ĺc'r'ő álml lrc:ĺlr.tlitclt'ĺ. ĺjĺ,rll|at' nrĺ:t1tcIcl

clol;r.tlr,lcĺlĺ'ítcirilraĺl lrlcp,;haIliľclzĺlll lĺiir'tllĺ:l'lllólll.ĺ:lĺrl<,|ĺ, nrep;li]:]c| ilf
ĺlcnl ĺil| ĺl ]iizĺil.ĺi cl|ic''k lrĺtáll':r nllĺ. ĺrjl.rlr]lrt:r ti.ľr'ŕ:lll csl']!:k lrllllĺj'.:ĺih.qíi n

! ĺqfcr-Iią11 Kiĺ. (u93 ItBśĺ-ąpc$L K-Ötšl{kÖ!ő L],2z,)

Nľll.i ĺriĺirllar'i i.rľ ĺl;r): l().21.i.ĺJ?:j

| ĺlĺ á | l ĺi s i i<]<.ít'ii ľt''t n-l : 3(l h ĺilla i,l
|.tćscclcllrli kcitllcil. ĺra1ri rrléľt'ćlic: | .(')o.i,/ĺlzr1r

I ja-uĺa:I)!r-aKf ĺ..('1-].55."BuĺIapę'ĺt,!'Lę-kęĺ.!y-ęu.-4.9.)i
Nt:t,tĺi ajziĺrl.aĺ:i áľ (Fr): .13.226.,75() I]l

[.iĺ.állĺisi icl<ĺtar:talrr : 36 Il<iĺ:ap

K c sct.lcI nl i l<ŕ'!rbór'ra1ri rrrć:ľtéke: ( ),lj.l.n/ n,aP

b.) ľ')ľľ ć'nľĺ'clcn'ł jĺill}irt' bcn1rij ĺ.ĺisáľzt rr c:n lĺ'cl.Ĺ!] t so l.'

<..,; -\ ľcĺlclĺ.:Ii<czĺisl'c: irllĺi tcĺ.lczcĺ' cs bĺ:csiil'ĺ' ćľlćlĺ a |ĺĺ'jľc:ilĺezĺ1í: ĺ().3()1.19(') [:jr (llctlĺ.l ćľl<ill)

.l. l - \ z ĺ: l jĺi ľĺrs cľcĺlryrćn1lcsĺrck ĺlľi] ľ rill ít l la t'ĺi'

az aińĺllaltćĺľ:li lb|'|,líľĺĺsllall tis

al lĺ a i nrĺr ssĺiqi li' i)r. c:t t.l trrti rlr.t'|i' l..lĺ'
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'\ li;rr:tl<ĺ.zŕi :ljiĺiiil:tt':'.ĺi r:lŕrilĺĺ!lł i:t, ;l i..:i:,'i;Il :iľ ĺi:.tt]]i .ll'.it:\l.ĺ ĺjn.ĺ!t'tyĺ:s 1|ii|,1,',,|t':u Il}i!ij.iiii

lr.,ĺl..,:'ill,ill::i|. c;l,,li:rl ir'z ĺ.liíl'lis t:i t'l.il'.;l'iliĺ'i.i :l:iĺlii:..íliiĺ'l',,:

ĺ iu1-ľ:, [} ĺltt Kíĺ. (1 19."} l} tlĺĺĺłIl cę t, K(iĺłyv lĺi] t ii |l''].f .)

Ncliĺi ĺl jĺLr'lizlĺ'i ĺiľ 1|::l); ĺ().]l-1:i'ĺt]ĺl

| ĺ l l í ll l1..ĺ lĹi{.1 i ilĺt źi |,l'l : .i(l ll ĺiĺ iiĺ 1:

li ćstl.lĺ:il rii k'ĺ'jlJ'lł1: ľ ĺia ilĺ ĺrrt:r'i ĺi lĺ i: : l .i !.:ł',i ĺ lll 
1 
l

i.) Nvĺ''ľĺĺ:st kiivctiĺ a|źlťlattcvő n'cm kCriil kilriľĺlĺ:tť:sĺľ, ĺcl(i'lĺ(lĺ't.cl aľľlr' hĺ)g'Y irnrritl< ĺtjiiĺllirĺi

iiľĺr ĺn c g}rirĺ aĺ1iĺl tt ľťĺ} dcĺkcz-ć sľc áIlĺi ĺĺlďĺ: z c (c ĺ.

\ i.sll1'(-)lĺ ĺlsszi:p:t:zĺis |(]r\.(']7't,l :r ii:rlĺ,iĺ'i<ĺ:r:lĺ tĺlt:ĺ';lillt:iŕiľrl lĺcll;zí.lt ĺ'I
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t'()YI'|NI llĺ Rnl,A,l.ľ J,^I,

ĺ.st:ľĺ11t:'' tĺiľr1r tl. ir li'|lr'.

. (:Ijĺiĺírsl:all a l;ctir.lĺt:zt't| ĺl1:iĺl|:ttĺl|< ĺ1l.lĺi|it.Itisĺi|.('\.()|li|||iĺ,Zĺ,,'tĺl

ll0 I(r, sz.t'ptt'nrlrcr' .10.

I .) '\z t:ljírľĺisba n ?.()16' szepl:c|]rbC]ľ

a I..llr'. ó9. r\ (ł) (:i) bclĺczclós(: Sf(]fiIlli iĺ1'rzĺll:is |ićlľtis |ĺĺ:rij|ĺ llt'lĺt1l.t:sl.ĺ'' ?()|(l. szt'1llĺ.rllll.'ľ 1.)ĺJ.

rla1ljárl l (,|.00 óľaí ]rat.áľi<]tir'cl'.

,,\ llcĺrl'riilrlt'ľ
clĺl|ĺttlrltllrttrtrlĺrl< ĺrrc!''r.izs1';ĺili,rsl.n lĺ<:l'ilIrt:|l tls irz el:ĺlllliil|i lĺlllr1lírlll'rr.ilt|i llltlq:

2.)

ĺ Iiilny.trlĺitlĺisi fclsz<,llíĺzis ćs fclr,ilz.rgosítits kćľćs az alĺrIrlria|< Szcľitlt kcrtilt kibĺlcs1rĺirsľzr:

Ilttfęl .l}zltr Kfi, (1'19.1 liud.apcśi!, K-tinyl1k(it-ő v.ZZ)

tl,z aján|atkćľő a kiizlreszcĺzćsi cĺokulncĺrtáciő Ą.|.Z3, p()tltiábail a kłjvctkcz(ĺkct lratitrĺlzt,"l m(:ĺ{:

..'',j.ĺ:;lljúlllł/ĺĺl,li,lllk'tląljĺill/tl/ti/.lo
ľ/j,ilzi.i ľľľĺlniuyľk.ĺppt.ll nl,gk'öĺiiĺĺ .ĺ.;ľl.;,oĺli.t

hľnlij/,.llli,l. I kjl,i/ĺ./j ijĺcllłltłlłhtlll 'i.
nlíkrilĺ.tĺĺi'r.'/l[ľntitlk.ľn|i/ar'u|ľ,łujűĺl/tlĺĺľuĺÍuek'
ol,.ą,łl)1il',ili.ĺĺen'ąl/k.L://llľll1lff7a111j4,dl171lĄthg1|.fjo')lę/clllnlĺl/uullaiinĺćąlll

:\z lrjárrlatt:er-ő á|t.al berrl'úiĺ.ott ajĺĺnlat a ĺbnt.i cloliunletltut]1()l: l.]'c1TI tźll:|:^|rfi^zfa.

Ti<ir1Ĺilĺ rtz ajĺĺĺrlatler.ĺil.lrĺ;o;r'[1{111'pĺitlĺis licľct'ć:bt:lr a k:rlt'i cl()]iLllllct-ll.('lĺlrĺlr llľtijtsa l;i:!

'|Bíľú/ĺiIiąĺl||.ĺĺi,9/u'g1:tlkĺillŕlllĺ:qłi//ĺlpĺĺo|ĺĺ.ĺlll,l.ągyn,;.ĺ.rtínhĺĺ.ĺtłľó,ĺl

liauną-l).Lrĺ,l Kft. (-115'5 'l]11ĺlapc.5t, Išeke-l.tyę lu 49')

l. .\z lrjĺiLllatlcr ĺ.í az lr;átl|łt. 9. olĺ{a}áĺl llt:ĺlľú)trllt'a a 3/13. szĺiĺrrú r:r.i]at'lĺĺ'lzatli|. az<lĺlbĺtl.l ĺt lć'ĺrl.Icĺ1cs

Ir.rlĺtjtlĺllrĺrscsĺ'lc1llt:ĺrĺcJĺ'ütlĺett:t.t-|elĺtihclt.ĺlt:lrrcs]ľczilĺĺttr\'t]l-z.rĺlĺ-l.aĺlt.lć.ľlrclĺi
szc l.t:1l|ő i ĺl ĺi.lľlrrá<:iĺ.lr. aI.

liĺ1r.jir|iälĺ1ĺiĺl|att'ĺ.:r'ril''l]('x)'ľhiĺinr1>rit|ĺisl<<
ĺlt,lliLIľt-lt: ĺll tllncll' nr'ú j r'sa bc!

I Biľ,i/ĺi B)rtĺ'uią ĺtr1tlkĺnĺ uĺlgtí//apĺtoÍtaĺł, hąq, nł ĄánlĺlÍĺeúÍ ĺĺ llitiląlpĺiÍ/ái: llle,ýle/fn |leĺlylifĺolĺ,l,

ll i

t
1ltl
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?'' .\z:riliĺllaIlićľŕj a |iŕj'z]':cszcĺ.zt:si <|ĺl|ĺtllllt.ll|:i..l.l | |.'l'.1l.lrlĺi:ill;rrl 'l |iijr..l|iĺ.zĺ'i|lt.t ll'lĺ;,tl.ĺlzt:t ltlt'i':

,,7,'.1:;afőn/łĺĺľaĺ).ncka1ĺlfĺill/ĺłĺĺÍĺl/llt/ĺ/t!/t!'Ílilll.,.ll//k.iii.tt;\ląl/i.ł|
//|ť,!l')ĹIĺćil.0ł0ĺ.ĺ.dk .t1e ľint.

l,olLllti/lulllll k.olĺllt.ľlłilpl) a; ujtillillla; llľ/h;k.t:/lliľ l'.ľ/l.,'

.1ąĺ,ljrill/ĺlĺ|ľl',tíĺÍlt,l/lłll1,lijloĺĺĺ|,il/ĺl/ll(i//ĺIt!il/,/l:l:

liĺ1ľjir|i :rz lrjĺilllaLl'cr'ĺíĺ'' llĺlĺ';r a |tllti<'|it.t ĺ'|ĺ'|ĺ|l..lĺlili.tl.ł |itl.ĺrl;iIl;rll rlľrijls'l llĺ.!

IIJĺni/ĺjBi.^ĺl|ĺ.tűą/łgvlk;tín/łlt,9ĺil/,l1:iĺa1/,lu,l,t4y

Kbĺ' 69.' $.(4") Ćs (5) lrclsczĺĺćsc szcľillĹi i'gazĺllĺrs kĺ1ľĺ!s az a|kalrrlassligi ktir,ctclllrĺillyĺ:I<lrĺ:l< r,alĺi

mcgfc[clćs ig?łoIźs a ć ľdckćlrcrr :

|,ią1"1114. D 11 Q sf't.*Ĺ1].55 l}-tt"Ĺ! aľJ-c 9 t. lš ckĺ:l tv ĺ: u'. 49. )

7. hz ajánĺaĺkérő a kozlr.lcszcľzósi clĺtktlľncrrĹ/tciő 17. p()ĺrtiábaĺr a k(ir,ctkczíĺ gazclasátgi ť:s

pćnzĹigyi hclyzctľc vonatkozó etlkalĺnassági kilvctclrnćĺryt ćs igaz,olzisi tn(id()t |liĺL'ál.<lzĹel

rncĺ]:

,, .'| / k. t l / lll łl.t ĺ'l ą. uj ĺi ll / u ĺ ĺ lł l'lń,:

l) |. .1nlnll),iheł ,ĺą. łjtillliÍeĺľli l.lłĺliľjĺ|ĺíl łlľ.y/ĺÍą;i
,:'llĺ/ľ/k.tląjk/ľqu/tihhne|Íĺj2,5ni//iĺi./bľinĺ|t|ľ.tĺilĺ'uhiuo.ł.fill.głlnjuĺĺtjrĺlk';il.ĺątilllĺ|otl

i','t.|i.?ĺ/:0ĺ''(.Y.)0.)liĺlľlll,l.l,lĺ|ľ/ľĺl,.,f(ĺ)llľk'ľą.ĺlĺĺ.,:tílľk.t)poll|jo
) /l':;,iľ/ ll:,/ľĺi ľl', .Í//ĺl/,illo'ł lill''g,,ł/llli
ll1.i/ł/k a;ll/uĺ' tlĺĺĺíl lii,ggó'ľll, llo'gy aą;

t ąi, k l :,, ĺ'ĺ ĺL l ĺ u k n, u t l ľ / k t 7'lj.t ľ,, li / / l l t l k..',

l..ć.ľjiiltazĺj1rrllalter'ĺiĺ.,|.l<l1';ľlrli:ĺltiallĺa]nrass,jrp:i
|<iizl:cszcr:zésiclrll<ltnrcrrt.írci'tiszcl.illĺ'ili:ľlrlĺillarlŕ':sl'ltľĺ'a|<lľlrn')älltlll'i]atl<<

.]Bĺni/liBiąĺlĺÍ.tĺĺ9lĺĺýakĺlĺna.9ti/lłpĺĺollan,Ilt1gyailljúll/tlĺĺtll,lrÍ
łą, af ĺi l /tl /.h:llo. alq|il lll / ĺl,1. a lka hn tl.ł.ĺ:Ągi kij u ĺilllle Ąl n a k,

?.. '\z ajánlalkéľő a lĺijzbeszel:zési ĺ]o]iumcĺ-ltáció i'8. 1:oĺltjában a lĺör'et.lĺezťj mĹíszĺrlĺi ćs szalĺrnai

allĺal'rnassáo;i kör-ete]'rrrélrr'ĺ: és ip;azolĺisi nrócloĺ. lra[/.u:ozľa rrrco;:

.'' 7:. ł/kłht,l't.tti,l ulillilĺllĺlllkijľľĺľlnt;lll,ľ Ú)nek lllľpllĺlĺĺilv:ti.ttl:
.llk'ĺlĺn,ł,' tlą Ąłil/uĺĺ,:l,ĺl|' alya217'j|411 i'lą.,l/,iĺlhitĺknłk lł3ĺL/tl/:

'\l.|.Ilk,l/llltl.tł'ląuftill/tl/ĺľl,ĺl,l.lĺlľľlli/i:lkľ:,ikłąelfűni'i/
,;l,hľlĺ;/lĺ/ĺĺ.tjhľlvl'l,'i7'i.tľ"lĺí.łfľc1g1't|lĺ/c.łikiľiĺil1e:;.łiÍľut;kt:l4,.
.iąI!t'..(íiĺ.i'i\.ťľ/íťnĺľ/jľ.ĺĺ/ľĺĺ(llęlęjľiytĺ)nłfľnłnłirÍu/flufirlltiűkkĺl/,t]//t(Ú,kk)

u{r/

1G+



I lľll/i ilk.ĺ.lilllł.r.tá.9i kĺil,,ľĺ,ĺl/llłlilly /ĺi!lIl ll',fľli,llĺiiil',l/ (/,,'14lľljľllll ',) |ľ/1ĺ.ĺ|/llĺ/ii'

1it/;|0|i.(X,J0')]ioľlll.ľ,lll,/ľ/,,/,]l',(i
nt,ąkli/ĺlll'ĺ:tillľk

bľrl'l,iąii'tlzl ,ĺ'ĺl ľą|'
" i l .ĺ 1.ĺł 1'ą'iý|1í.s / ti l;91lti 1

" r'l.\ ť l ) I; g;ť 1 / llł l ĺ u kti k' f c /'ł o ro lri.ľ ri /,.

. tl :; l / / ľ ll.t io / gÍ / h t tÍ ĺ u ĺl Í t tí ii.ľ.ĺ. ie3i /,

" ł le/fl.tíÍľs j(]cić| (h/ h(í/ ildĐ (Rl;.7.1)/ j.i. / 

'.l. 
l]l :l;l i]l :,7'] ;.'\ l'\ ) ĺ: /lłl/yĺi|,

" łl llllĺ.r;uki tÍĺłĺ|,'Í.t ĺÍĺląíĺ.l/ iĺlií/lonĺjłi/ (l.ľ/ lli/ llĺll>)

'lllĺlllll/tłltlĺ/l'ľlillłlltiĺ'iktl|lJ,)l/,!0ĺ:;'(.\,.i0')
f]tíItaIkíztdot!!gazĺiá59ąIlchcti,gitztllĺli,ĺlk'kľll/,l'log1,,l:,;
r l l li l l ĺ l j l l k. ĺ l / k,, / / / ĺ l ľĺ ĺl / lll t l ;. ll l t l'.

. !l .(\!,t..'|;,(|d/ k.łĺiÍ ná'łik..liĺ/ ilť)!t,, ('.l./ilť,

"ll1.i/tlĺl..o:jlik'ľ//,ll.ľĺj/,llo'g1.aĺľ/7l.rílĺ;.ľll:;,.tl/ĺíiľĺilokllĺlk.i'rl

lrcľjii|ĺ

cs,rttiIjl ĺt szcľz<.í<itĺsl lĺi.ir'ćĺ lrlńsi|i Ii1] :ĺ|rlrl l<i:tĺltllt ir',ilzĺl|ĺisl!

'l BĺlzÍ/ri Bi:,gĺĺ.ui3 ĺqjakĺnĺ x;tą!(j/hłĺĺ0ĺtdx/, llą5y ai. y

ł ą, ĺĺ f ti n / a Í ĺ ĺ: u ĺÍ ĺ n e.ýił / c / a ą. a l k a hn a.ĺ:.,; ĺi,qi k' il ln ĺ a h ľl ĺ lry n c k.

Rĺ)'giĺ|í.wkeľii/t,hog1ltlľľ'falvnĺ,'iaĄgaio/il.,;banlell;lk,tlľiilÍ'|.c/ĺiittĺ(ĺĺ.|tvunlĺ.,;rlk.i
i Jĺí/l o ll Íj ł u l z| i l lł ĺl ĺ: i a ą, i la t kĺl ia tbĺí / n e ęi //a/ł ĺĺ. ll u hi.

I ĺ ufcľ- IJ au Kfi. (119.3 l}udape$ ĺ" KĺiuyvkÖt(ĺ u, 2.2,)

1. hz aján|atkćr(j a k<\zbcszctzćsi dĺlkurncntáciĺ,l 17. p()ntjában ĺr k()vctkczíĺ gazĺlasági ćs

pćrrziigyi lrclyzetľc vonatkoz(i alkalĺrrassági kĺivctclmćnyt ćs igazolási m(idoĹ haLaroz'ta

ĺncÍł:

,,'Iĺktl/llltl.t t'l ą łjúllhĺĺeľií:
P.ĺ''|uľlllyil,lľlluątljĺin/ĺl/ĺĺĺtľ/i/'lu/tiľidĺĺĺu,ł,gľ/o,:;iílltillllll/tl:gil./
li'llt/ľ/k.ľ1'ik/ĺ,ą,l/,ibbllľĺ/ĺí)jui//itil'oľilll/ľ/iľ.łű/ĺ,'l/tillo.r.lill-gĺl/llli,lĺi

P.ĺ..I,:]ĺ/;]0t;.(X.30.)]iaľn.rllĺlc/ilĺ'ĺ9.s(ĺ)llakll;ĺli'rĺuLk.)/lońjau/upfillĺ'.'ĺ:tl/o/ĺli
)/ľątil/ii:!t,ĺit;ľ-,jhĺl/ĺino.t./ol.9łhniaĺlĺjnc/kii/.tą.illlĺĺĺo/ĺĺľ/jľ,ĺĺil-htłlllĺÍtllľĺí/
nľil,lĺk.o.*lĺoÍ,aIĺlí/.lil,qgĺíen,hog1la|ajĺinlaIĺcĺőlllik.oľ.jottlíf,i//rhleuikoľfą,dĺełlząg
ľiľŕ .li cł l ł / o k re ľ cle /ku itĺ.ľ ľt, tí //ll a k.,,

l.tć'ľjĹiIĺazl-rjzĺnlall'cr.ćjl,hĺrgJ'alcrrtialkaInrasszis1ikijr.etelrrrénĺ'oc:lĺr.alĺirrrc:1';lelt:ltis
|ĺijzIlcszt.'ľzósi cl<'1litrĺ.lrerlt;áciĺi szcľiĺrti ĺłlľĺrrábarr és ĺ:zrľtaloĺllrra] a nľiiatlĺc>zal.iit' llľrijrsa Ilc!

|I3inihjt3ią.o/t.łłÍgĺt1ýakľll/.lllľ9ĺil/ĺpĺÍĺlÍĺłlll,llo,91.aą.uftin/ĺlĺÍľl,,ĺÍ

tl:; ĺlfiu/tl//ľl,ő llłl,,ylih/ il;.l/klllll,l.ĺ't,il!,i kijl''thł/lll,ill),nlk..

ll

I



:]. -\z ĺrilĺllllrr'kť:l.ő ĺr |ĺii;,'Ilt.szt)t.Ztisi iltllitllltĺ.ĺll,i.:i..l lĺi.1l.lĺlĺl;iIl:Iĺl 't |i.lt-..||ir.zr,l lllĺi:;z:r|ii ĺ1:ł:ĺz;l|iltl:lt

ĺll<lrInrlrss;is''i |iĺjľĺ:|ĺ.Ilr't.1ĺlt'l ĺis ir1;tzrllli.li rll.,'ĺ|.}| |):Il:ĺ|.()2tll ll)(.r|:

',. ].;''ĺl|,kąl'/t'll.łl'ĺsĺĺ!łłlłłiąlĺl.llłijľ,,1ĺ:llllt:uľ (l)lł,ll. lł1gl.l,l/,illl.;,i.łĺl:

.Ilk',l/lll,l.,'ĺl; ajłl/ĺlĺĺľl,ĺi., ł/il)(ttilľjl)(lt ĺl:;,,ll,illlli,lk.n,lI' u,.'ąll/ľ/:

.\I. t. ,|/ka/łla.ĺ tl:; l'ljin/ĺl/|lll,ĺÍ, h,l

,;1,|1111 ;;flĺ/t;.ti

ĺ;łl.ąĺíĺi,i.t.t:;l,ľlĺľu lľljc.rilclĺ (tl(.1itl;9l/)

iolLllĺo/'.

..'t 1illĺi tl/kĺłlna.ł.t,ĺ'gi k,oltl/ľllllill1, tijbll nlfilll,ll,.:j.il,u/ (/ĺ:,qli./júll '|.!) ĺľlfuľĺ/lt/ĺl,'

1)i}ĺ/.:1111;.(x.)0)l(oull'lillltlľlłł/.:!ĺ.ÍQ)llľk.i,:,,ll!'ł,illĺ:k.ĺl.)flĺlll/jtlll/łlfif,'ill
lłlĺ,qk.iilĺlĺĺĺllľk' ltl1l1"i|ĺi/

llľnlll,ią.li.tli'l ,i.rf lul,ą1,

o Ĺt .i\.ťl.:;őil(;.i Itil.gyĺi/
- 

t l 1 t / l'r; yąi, / ĺ l ll l ĺ n k. ĺ'i k' 
. 1 ľ /.r o l ll /, i't ĺi / ;

" t l :; i: / / ĺ l l.t :,ĺl / 9ĺ'i / h] ĺ ĺi.t l l ľ / / ĺi ĺl'rĺ.;',qĺ'l,

" tl lľljt,ti|i.t iiljiĺ ((n//]tí/t|,lp) (liIi7,I)l 
'.l.1;.J./J/,l;]iJt:ZIi.\' 

l'\1,í.t ln:Ą'iĺ,

" ĺ'l lllli'ł7lki ti/aĺlĺi.ĺ ti/ńtl/ iĺlőpolĺlűĺ (ĺl/ llĺí/ l,lll)

..Illunuĺt'lĺoĺĺll,liłľĺłllti,ik,tl/tl)2ĺl2()t,..(X,j0')l(ĺlnl'rllĺlt/ĺl/:]).!'
fc:I álĺat'lslacJĺłtl ig.ązĺł!łísszl] lehet. igĺlzĺłIl.li, ĺlk'kĺĺllĺ,

ĺ ili |ill i tł kl ĺ k ľ // lĺl ľĺ a llll t l ąn iu.'

, 
"l 

.l.ą'tll.1Íĺ/ĺĺ,łÍ kiilí nűsik.1.ĺ/ ile|',(!, iĺ//|t'

" l!).ilaĺko:Jli kt,// aľľĺj/, llągy a ĺe/ie.ĺĺĺć'ł u'1előĺlzisoknak ĺ,ĺ u.rąľrýĺltĺ.tnck nll,glilcliíen ĺiiľĺt|nĺ c,,'

|ićrjtilĺazajiurl'attcl,őt.bĺ'lq.t,aĺlcnt'iallĺal'ĺrrasszi.ĺ1i];łjr'r..tt:]lnćĺri'ĺlĺ:l;ľalĺj
|iťrzllt':szcr:zé

c:satĺ'llja a szcĺzĺjclć:st lii.it<í lrlĺisilĺ ĺi1} á|tal lĺiłclotĺ. iEaz<l]ítsl (az ..riírrllat|;aIl ljcaclĺlt't rll'i']aIliĺlzĺtt lt

i ll |ilrľrlli<:iílt t lrľt alllllrz).

1]]ĺnj/ĺjBiąo|t.rĺigÍĺl9fakcłĺnL9úl/dPĺĺ0ĺĺĹ:ł2/,/tĺl,gyu1tljtill/tlÍľl,ő
, l ą ĺĺ f ti l l / t l ĺ t ľ llő nl ĺ, gĺi h / ĺ'l ą. ł / k' u /ln a'ľ.r ú.gi k. o l,ľ h, / lll,: ll )' l l ľ k,

I\iigą.ĺĺć.rrktrii/ĺ,ho.ą1'llrĺ,filrľllL:iĺlĄaąĺlhí.thtll
iĺ|ĺí1nn/7l tl l.(,fi.t.(|tt(''itl ll1,i/,il.'oąłĺĺxil lllĺ,q,illupiĺhaÍĺi

.j. .\z crl rĺĺlt.t':s ajĺilllaĺrllĺ rr 2 3. l)()1)l5ät] tooJal-ĺ'alĺ alapjírn a l<<.jzbcszt:l.zć'si <'lĺ:lit'llrrt'ĺlIli<:iĺill;rĺl

lrlc:ĺ1l'lltt'ĺiľtlzor.l ćľttiIĺc],ćsi szem,pĺrrlt ala1;!árr ólr,ćlĺe]ésľe lieľű]tck az alĺrtrbialĺ szet:iĺl|':

F]ĺtélĺelćsi sze'rrPÖnt
Sťr]ľszárrr

,,\já,liati ĺ' 1n.ttó iit;Fj

l 'o n l.szaltr

F]uÍcľ-Bau
KJi.

r.ij.'ä|s's1;
Fĺ

10,(x)

Falrna l)r:ĺi
I{Í1.

.|3.ż2ó.-15().

l'i t

9..i l

i

I

i

I



Srilľoz<rt r P()lll szii| ) l

|ĺirĺillĺĺsi iĺlŕlllrl.llrľl'l í.i(, (t(} |l..,llĺt1l |iilziilr'
llĺin a1lĺ >lĺ' llĺr ĺl)

I)ĺlĺ-l t.szĺilr l

Sťrll.. l:zĺ'>ĺ't 1lĺ lrl t'sz:ĺ lr'l

Iiósĺ:t]c'Illri lĺilrllĺ'ľ rl'l1li llrć.l.lĺ'|it. 1ĺllllt
().:i .,.'/ llĺr1l. tllĺlr.: lł ''i')
l) () r.r l.s zzi t'r'l
'..,')trl\'()l()l i l)()t )lszilll l

C)ss;:;-lĺlĺl l szli ĺ l l :

)')

'):)

l{ }( |.ĺ l{ l

iíl Ili,lrl;l1l

l0.oo
'l:l( )'ĺ )ĺ )

I",,/rr;r1r

lĺl.(lĺl
l:r{ ).{ )( )

l0( )r).ot)

l (r li. :r( )

i(rl rrir r:r 
1 
r

| | ),( )(t

,).:r( l.( X )

I l.:i" ,,;/ r t:l 
1 

I

:)'')ĺ )

| .i j.:rt i

ĺi:i(,. t X )

l' .\ ĺcĺrl:iĺ:lĺct.ĺ.)sszt:lilĺ1lĺrlr'a a l'}íľńlĺl lłizĺlĺ'l,sńo' tat1jakt:lll ll |ii)l'ĺ.l|ĺĺ:zŕí j:lr'lts|ĺtlt>ĺ |(:s7,('ĺ]l:

.!!ulq{.!!4ri...Ift". Ĺ!1'9-3 -g. ' '
ć:ľľtiĺlr.ęsrrelĺ
lrĺlu;l.az
cs lrlĺĺszĺl;i szaiĺnrai alllĺ'lľnass/rgi liilr.t:lĺ:lnrĺ:llt'ĺ.|tĺlc|i.

t:ąlurą 'I)r'lĺ'l Kĺt. (1155 l}.t;{-apĺ;5t, |l^c!rĺ-:ttyc u. {9.): ,\z lrjĺrrliĺrlt:r.ĺi iilt;rl llĺ'ĺlt.ťrittltt lrjliĺl|;lt

.is ll.iŕiszĺ'k.i szltl<ľľlĺi ĺrlkalrrrĺrssár,;i |ĺiir..t:tciľlrŕ:r1ľ(]litlcli.

.1.

tr-)

.\ 3 |. 1lĺ-'llĺtlan li'ls1lirll'a|< ĺlapjz.tĺl:r |iilr.ctliczĺí ĺlijllr'ćsi jĺr'lrsllltclĺ' ĺ-ĆsZ(:|l)

.l< ljĺt,tlrrt'lrtát:i ĺilra ll lrrt.:ĺ,.lra tĺiľclzc>l.t

'1(.)l1l 
íil.] łl lłlzáľ<j okoL' i:at'ĺilt.a alń,

ĺ.rllal bcllyrijt.ĺlĺ'ĺ' ajĺirlial' llrt:1,1ĺclt:l az il|ĺir,rl'lrr,l'<,'l't:Ii Ii'Ihír ĺrsIxrrl tis

lĺi'il't:t't:lnré'ĺll.clill(:|i, lllt:1,,ĺi:It:I az ĺrl|<alnrlrssĺĺt';i |iiir c'ĺc.Ilrltílt\.t.kĺlcl',

irj-ár!.ĺlt.a.ć.r:l'.ć'D):gslJqlĺ-].l;u}iĺĺtllo^tĺ1l a lii'lr'cĺlĺt:ző erii'rlllaĺ'i r:Iclulrrt:]:

'Il-qfc.ľ.-Bau_KJt-.'(11-9.3-!}-uĺl-ął-E-s-t, Kö-n-y.v-kp-t_ő_rr..22.)

i'(cnĺi aj1rrll'ati áľ (|jt): .l0'215.825

.J 
ĺitáIJĺisi i'clőtal:l:aĺu:' 3ó hóĺlap

l(ćsccleIlrri liŕjr.bćľ tra1ri ĺrréľl'élĺc: 1,0.,i'/llap

I';aurra-I)uĺi Kft, (1!55 Buĺi-ąpe'sĹ' ]iękcĹ.ty.ę' ll, 49.);
\crt.ĺi lrjziĺtlaľi liľ ĺtJt): |.j.]]?6.7:jtl Ij;i

|.ir'Íllri.i icIrit lrľtlllrl: jíl hĺiĺtap
Ir ĺist'.lc:] ll l i lĺi) I.l:ć ľ tl a1li lrrciľtć' kq ; ( ), j.l i' / ĺrĺt1r

l.l.) ĺ'i'ľr i1llr tclcll irjĺiĺrlal' l'lĺ:llľťljt.irsáľit tlcl].) kcJ:ĹilI Soľ.

\ llijĺ.i:t]ĺc:zĺĺ ajárrlat't'cl.<r

'\ ľcĺl.'lcliicztisľc lĺ]]<l ĺc,clt:ze:t' ćs bc<:siilt éľtclĺ a licjľi:r'lĺt:zĺj: l0.3()|.19t) |;ĺ. (llcrtĺi cľrck,\

. \ z ľl j á ľri s ęĺś:Íitll-ćn}.ę.s.n.Qk rl ľi]r. zĺ rl ít ll a tĺi.
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ĺ:.) .l, iiirł:,!'Lczŕĺ a}ĺiĺlilr|ĺ(:Y(j ĺ)r''l'iiľ(}lĺl: llĺ: ll lĺ:ĺ,'iĺlilit :iľ ĺil.lłili

|-)íl.iĺi1sZ,ílI.].1ń|.<:zá|rĺĺ| llz c]:ĺrĺ:i.; tlĺl(jl'i-i]j:iŕ]ĺli:|( lriiĺlĺ'1:-ítIlĺ.tĺl:

IIuf.ęľ.$:a.u 'K1.t' (.1!93- 13gdap.ę'g]!' Kŕ1-'y',.kłi"Lij.,.ll-,"W",)

\l c ĺ ĺi rriáĺll ĺ t-i ii ľ i Fĺ') :,I0.2.:1 :i'82'5
! t:i ĺiilási ĺtl<1íta l:l.aiľi : 3ó lr<irllr 1l

liésĺ.:cĺ.l|;ni iĺót [rŕ:ľ ĺlzr1:i ĺrliir:ĺ'tiiiĺ:.: 
.| 

,í),,,,uf rra1l

;tľiĺ ĺlľil í:ľr,ćĺrvĺ:s ,1|^t\|41o1 lĺ}i)t).ĺiĺ j

:.] \vcľĺcsĹ kŕivctij ajíllllarĺ'cvťĺ ÍlcÍI} l(ľľiiI kihiĺt|ĺ:tĺisrł:, ĺckĺľltĺ:Itt,'| łl"r,,L, hĺlgy anĺlaIĺ iljłilllĺrĺi
áľĺr mĺ:ghaladja a rĺ:trdĺ:lkĺ:zť:sľĺ: lillĺi fĺ:ĺlt:zctľ{'

'\ ĺ:sĺlĺl]l irsszc.g.ĺ:zćs ĺ'(:l.''Ĺ:7-(]1 ĺl ĺĺ'rrtĺĺliĺ'lĺ:|ĺ l:lľilľĺli<:]ĺiĺ'n kŕ'szi'iii ľ!

Kclĺ: l}tldapĺ:sĺ' 201ír' s,(cpt{:mbcr 30.

ĺ .i'.,l.lnti*n"í'i;i'i'- i t}.,.iĺ'|t...'i l;őr'ńr:ĺls \.'Ill, l '.," ) i

! kłj,-l,.-.':zćsic1s j<;g1;i'serrkŕ:rtclĺ':ĺľlľrrt:l i '.":ľ':ľ-J<izsľĺváĺr:s, in/,,| -,,ĺlo.. /.łi;* i1:..:nĺJc1l1cz.1j!!ľ{!ć:-l2lĺ.ĺli'.'ĺlÍjLĺ'ĺl|ĺ)l!'.ĺl.l::illľ

/ĺ
Ú,,i,/

v

ôs



I'GY..I!N I Bĺ lú!..n:ľ !.A.|,

ll() | (i. szt.1lrt.lrlIlt.ľ .](.).

l.l -\zĺljál.,ísl'laĺl1]()|ó.szĺ:;llt..lrll;t:l'2|.ll;l1lilirrlli:iĺlt'1l..,l|'isi|i'lszĺilíl:is
:,r l{lll' ó9 .. ĺ l) i:i,l llclĺc:zt.lĺ.:sĺ. sz..l.i'rli iĺ';:rzĺ,|:is |l.il.tis |ĺ.'l.iill Ilt.lĺtil.i.:łr.... :l{)|íl' s;ł(.|)ĺ(.rllll..l. .lS'

ĺia1r jrirl | ( ).()() ()ľżli hatĺi ľiĺlőr' ĺ:l.

,\ beĺll.ťrjtr;ĺ:t

t]<l]ĺt'tĺrleĺrľltlr-lcllĺ l:trcś1r.izs.9;ĺil'írsľa lĺcľriIĺĺlk ĺĺs lrz alĺilllli:rlĺ ĺilIl;líthnľĺiĺl< lrlt:11:

)\

Iliánypĺitli1ĺii fc-lszĺilítás ćs fclr'il1rgosítás kćľć's az alzilrlriak szĺ:ľilrt kcľiilt kilrĺlcs1rtiisľa:

ĺ ĺufęľ:l}arr Kfi. (11-9.l ]!uĺ!ap-c-st' KÓnyvkö$ q. .22.)

lĺz ajánlatkćtő akozbeszcľzćsi clokurncrrtáciő 4']'.f3' p()nĹiában a kiivĺ:tkĺ:z(ĺkcĹ lrĺttáľ<tzta tncĺš:

..'?.j. .l; ĺ.ljt.ill/t'l/|i:uĺuľk. ł:, łfűnhlĺilto w
ĺ/f,ilłi.itl.ĺ,ĺln,;llyĺk.ĺ;/lpľll/xt'!k.i);Íii/ĺ.t:;i,r:,'o.ĺ|ĺ'thtl/ti/1,lłl

|lľll)'il/,lllitl.,|k.iľik/1ii/ľul|ĺłľl'lrlĺĺj'!l,ľ/ľlll|lľ
alił''ĺiĺlisĺ;/ ),r. ' | |ľlliľk.l,ll /i/ ll
0t..!lltlj\.(iió,|/ĺl.lt'lk'ĺ,/ihl,llyli1/t'lllil'l,tllllľ/1'hllll.lią1'ĺłl:,,llllll.l/

'\z ljiinlnl'tcr"ĺi ĺilr,al llclr.r'uit'clt:ĺ' ajĺĺĺrlar, a li:ĺlli ĺ.lĺllĺr'lllrctrlltl.ľ)c)l.ĺ.l(lĺ.]'l l'aľtalľľla:,.zĺt.

|rél:jrlli'.tz ajĺtĺrl,at'ter,<it. bĺrg';r'[j'1i111'11titl'rĺs lĺt:ľct'ébclr a ĺr:rrl'i ĺ',lcll<tltrrc:ĺrt.turlot nt'ŕlilsa l>c!

:|Bĺlú/ĺiBi7lÍtsĺilÍtl,ąjłkĺńnľ'q,í//ĺ4>iĺoĺĺtllll,hoą1,aiĺljĺilluĺteuílhiá4|>łíĺ/tí'łĺllltýěl,lľn

I:ąula:l)uĺi.-KÍt.(1155_!tu-q!-ąr.l-e.st,I{.ek.-ętty-s!t'-49')

1.-\zajl,rnlallcľć.iaz,ajánIaL.9.o]cia]álrbclr.1'ŕrjĺ.cll.l'aa3/B.
tr,rlajĺicllrĺrseset'él'lc'rrl-elr.iil'ltt:t-eĺ,t'lakóhcll'trcltle-t,.t.c;,ikarlr=il'r'zil-lcls
s z c: l.c 1:|.,,,l i ĺl l ĺl ľĺr:l li c i ĺir.al.

i.t.iľjtl|ii\/.lt!ziĺlletlc.r'<.ír'llĺlt1l.llĺĺllľ1'róĺll,rs]ic'ľtltĺ:l:c:ĺrĺrĺi:llľícl<llclĺľllc:i1:lc|ót:ll
tlĺ llĺ t ttll(.ĺl l t rtlrtl t l li.ri jt.sa l.>c'I

lBiľ,i/ĺiBiąĺl//.t,iy|,lqltlk.ĺll1lllĺ,9,i//..l/lĺ/oĺĺtlll,llĺl,91,tl:,.łjtinltl//,,l.'1Í

, 
jĺ.' i
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'l. '\z;Ljlilll;rllitit'.jit|iĺlzllt.s7(.ľ/'(:slĺl.ll,rIlllt.ltl:ir.i..'||'1'|]()tllliil);Ill:t|'.ĺ)\(.Il.ĺ.ziil.t.lll:tl;.tt..l7l:llltrl':

.. 
T. ĺ,i ĺĺjńll/,,lĺĺ:t,lríllľk

Iillyll,'iĺĺllllh,l kĺllll',łltá/l,tl) tĺ:, l|űn/u/Ln:, lll,,//ĺl ľllliľ l'ĺ//.,,

.I:'ĺljil/tl|ĺľllo,tí/ĺa/|lľll1'lif|oĺĺljűnhĺii',////(tl./ĺl////(l:\.,,ĺllĺ/'.ii/|.tl:!:1l.tl

ĺrc1ľjiili lrz a|ĺinl'aIlr:r.ŕ.íĺ.' l,:ĺlqi.a ĺcĺll.it:|it't ĺ;lĺ:lĺĺľ<llli|ĺtls ĺilľllllill:rll llt,tiits:t Il..!

.lBĺníliĺ3ią,o/|.tű,q|tlą/łkLhĺx|ťqĹilhłĺt0/t/t

Kbt. 69' $ (a) és (5) bckczĺtćst: szcľitrl.i igaz<lIás l<t:rť:s az- alkaIĺnzrssági |ĺłir,ĺ:tclĺrrćĺryt:kIlĺ:l< r'alĺi
ln cgfclcIćs igĺtzĺllás a ćrĺlckćbctr:

ĺ;ittlna-l)tlĺi Kft. (1155 Iiudapcĺit, lł.ckĺ:ĺtyc tl' 49.)

i. Á.z aiárrrlaĺkćrő a kł\zbcszĺ:ľztisi ĺlĺlktlĺnclltziciĺj l7. |)()t)tiál)all a kĺ)'ĺ,ĺ:tkĺ:z.ŕĺ gaz.clasligi cs

trrćrrzĹigyi Irciyzctľc vorlaĹk()ZÓ aIl<ahrlasslrĺ:i kt!r,ctchrrć:ĺryt ćs igazĺllirsi 1ll(i('|()t halzit.ĺlz.ta

ĺlr Cĺł:

,,' I ik t l /lll t'l.r rl :, ĺ l jű l /u / / ľ l,o:.'

P'ĺ. ..\uľllll1:jĺlľn a\' Ąűnltlĺŕľĺľli hł/ĺÍľiĺ|ĺĺĺ uľ'gahÍ:;o.

n,nĺlĺ./kľą.ik!ľl,,,ĺl,illhľiĺ(í2;ni/lití.lillillĺte/jľ.ł,,illalńto.ł.l.ol.9alni

!)'ĺ'1i2ĺ/.:1ĺ115'(Xj0.)]ioľn,nnĺlt.lľtĺ9.s(ĺ)btk'll;.ĺ,/ć.tinĺ,kt')llollĺjĺł
)/e:",il.ĺii1/lłIilil,,.i/ĺĺl/tillo'ł,lbľg,lhliłĺlőniĺ/kiil'r:,,tinlĺh//
ny)h,lĺk.o7tlhlĺ, ĺlĺÍlíl.fi,5gĺíul, iląąy ĺl:;,

ť :i. L' k il Ę' t l rl a / o k ľł', l l ĺ| ł i k. ľ ;ĺi.ĺ rľ ti / l n a k..',

|{c1ľjĹilĺazlrjĺrĺr|alĺer.őt''hĺ'lt1ľaltrlĺ.ilrllĺalľnassĺiĺ1ilĺijr"cĺcltlrć-:lrt
iiilzl.lt:slĺcľzť:sl tltll<ulllc'rl|.ĺi<:iri sz<:ľirll.i íirľnlĺillĺll ćs ľaľĺa,lĺllrrlrra] a ĺlľi.lĺtt|ĺ<>z'rtlit ĺlt riitslr l;c:!

lBńiiiĺil3i;ĺl//'tlią/rlg|tlt'Jll//}/ť'!I'i/Ltf.)i|o//(tl)/'lĺ191'

ťlą ilrill/d//ťtró. ĺnĺ,glilt/ ,l.: u/k'a,ln,ĺĺ'ł,i.ąi k'hru,/ľ/llĺill),lľk''

?..'\zajtinlar'|ĺć.rcjĺhijzbcszrl.z(:siclĺlkr'ltrtetlĺ.ĺiciĺil8.1:clnt'jziball
a]ka]lrlassírtri lĺi jr.el't:ln'rélrl.t' ćs ip,azcilási ľľlĺic1ol: lre1'ńľclzĺ'a nrc..;:

,''' |:;.ą/kĺl/1l;ltl't.Ą u1llilĺluł&p-llľ!,,h&ul-ą (i)ll-,!k!!Lťśl!,Ią.:0'-j.J:ĺl,:

' I/k.,lllll,'l.l'tlą..ĺ'lfűnhĺIĺ:uő, ilnťtIn)]ib(tl tĺ;łl/ĺiblłfukllcĺk lĺląýih/:

\ĺ.ĺ.t/kĺl/llłu.ľĺ,ĺą..ĺljĺill/łÍtĺll'lő,llllll,lth/kłą;!k.u:;'
,;1,111,2 líflĺĺĺ.ĺ:i ilĺ:nĺIlĺi:,'ĺi.łľtl ĺ'tf l,ul.gy

,tąl,ľ;.ołlĺ,'ł.łą'łllĺtľĺł/je.ľĺĺtłÍĺ(llęlijĺ19ĺl)lu/ilľllľiűl',ĺł1fl'(ilvllĺ:iűkka/,
' ĺilľil/a/.
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.4du,(ianJa1a,lĺt4 lb,l1ĺ'łllul1lly1n.\ll 1,l1,llÍ,aul ,9ĺla71n1lluln ,,:ľ

,ĺőbľ1.olul1l4/l1pő-;lal'tilą1tl11iiillĺ17o1ti,.\ov1np,üĺo9ĺlagn1uaĺil}:atäbr

1oc1 rls:Írr-(u 1tlltlzĺ.l:1luJt,(r.ĺ l] Il]IrĺĹUoĺ1?'l.tl]1 sJ tIl7quLt].Ioĺ Iltĺl.ieZs olcvlĹIo(lm}[()t) lsoz.1JZSa(lz()}l

l]l]'.ll.:slll()7ťđrs.r1;1o1iio(IĺC)ĺl).\1oĺ-l.ĺtlcĺ-t.ĺ1ar;r.lor1lldľssur-tlIl':|ll,ĺtĺJ-ĺ

,,''l p t t / / 
p,1,1 r-,i.';,t y 1,t p t t,t. t':Y 0 ! t I 

) t ) .!rr 7' i-\,r

ll,ll1l'(illl.,lllll ,1,lb)s',(il,,.1;l,l,l1 ui'srĺ,l11).,:ł.'y

1'llu1l,ll,lI.ĺ,iI.ĺ.|)'l,l1a1l,l.l,lo1ĺ*ĺ1o.l,l1,,/;l,l,lĺ1'llllł1f,l1/ta/!uĺli.':t
ĺ1t1;llpf1.i'\91,l,:ľ//r.ż|tl|/0lD'|,.)unĺitlz1llľĺjuo((',

.ĺr//rpilrq.tn11ĺlllałi'\s111'y11lllopnlĺll1nőiof'r0tttl/t,Il1t,l/falu1.lĺ1l!l!i

(11rll,l,la/0.IDt/t)')ll,lĺ;i,\ĺ.ĺĺltt,,qil,]uł.\//i.ii.*;ifarlut1
yl a7 1 11 l l n/il ): ll v llĺ1 t'l.'y 1 1''.,

:3cur

v|Zoł|?7vL| l()p9tll lsg1<lzvź}ĺ s9 rÁu9ur1cloĺoą ĺ39sseIIIIĐIIu 9zo>Ilzuo^ orlczÁIoq r'{.311zugd
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fi)liítlP .ýiľt)ll
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'Íőill1 
,ĺt1llľ11ľll11ľń,tllĺ 

'ł;l ľl11ĺl/ll,(il,lĺ1

1 
lstl1ĺlzr:líl l |()l)|j|}| lt:l|Ľ l:Ll }|lsl]ttl (,)l())l IsJ[')()Z'l.)Zs lr l]|l()llis.)

lj(|(lu'\()|..lĺ1tlslĺl,r.itllt.tt'z.,Ilr,lt'it'llll|(tlttl()[t|l.|t'tlsi)(lll(ll.l(.'l'ĺ()|
,, ,,.,t,.t,1,,,

,,.)|It:)/'t!!/ll,lll1;l1,l|ě,lĺĺl.y,l11s11lj',;.1,i''';.tl).|,].}ft)tt|0.|i.l/()/ ,)lilf') (ł,ili\rt 
/?'l.>./ľľ/t/ 9/p2ĺ 1.ĺĺlpo.,:.lii'-\.ĺ u .

: n l liI o u4 u|.l lł7 / / r.ł p'Y p t q q Dl |)

.,.:1l11lll!|t|()///fl)/.rt)|1'l1,u1,l1ll.lll,.yllll'łl,,1ĺi.':llh)'',::ll,(Ďb1'/l|)',|.,yt,

>JIr^IitIi9,QjItĐ^]lj9:Z']iżsii'jJi,s:,l|t/.l;i'\.:.ľ'$,

(hlu f ĺlĺ1 f,l;l) 1ľ/juoĺlo1ll 1,l'1;lłl/D .rt)ľ11lt| ľ1l'i'\.tlĺuĺ l, ,
,1,l'(f,ll1t,l(.\I 

'\':I,/,'.lĺ..t.'titÍt .\.:I,\'':I(ĺ./,j]y) ((nĺ/1lĺ7/a,l) 1,l/ipl ĺł1l:',lĺ1,t1 l,,
, 

1 łbii.':.t'ĺ ĺ l yl l l,l l l .ĺ u 1 u 1 1 
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2. .\z aiánlaĺ.k'ŕ:ĺ,ő a |ĺi!zllt'sl'ĺ:r'l.,'si ĺ|ĺl|irlItlĺ'ĺl|:It:r.l lĺj. |)()|lIi:i|):Ill lt |ĺiir.ĺ.ĺlit.z,-i lllŕirzĺrhĺ tiĺ :lZ:tl';lll;ll

allĺĺL]nrassĺir':i k<'jr.t:lĺ:|ĺuc!ĺlr.1 tis i11:tzĺlllisi lllĺlĺ|.ll lt;tIliľtizĺ:t ltlt.ĺ1:

,, ,l...ĺl/,(.ĺl/|Iĺ1.ĺ;.':t|g uiĺlillllulll.ĺll't:/ľllll,:ll1.ľ (i)llľl' lll.,gll,l/,illl.'',j.ĺĺl:

'|/klilllr'l.ĺ tlą'tljiłhl//ĺ:l'u.' ttill(llil),ihťrl ,l:;,l/,iIlll),lk.ll,ll. ui'qfľlľi'.

\t. ĺ. I/k'ĺl/lllĺl.ĺ

I 'liĺlll uik.,l/llłĺ'l'ł.tti,gi k'iil',,lľilllilly /iihh n.,fili,llĺi,il,,l/ 1/ľýľ/lľhll ',|) /ľ1jľiĺlłĺi:'

1))ĺ/;]0|íď't0.)l(oľlľ.lilllĺltll,ll)łt,,f()).)llll*;tl;ilĺltílltlk'tl.,)fxlĺl/jllĺl/ĺlflfi
lllt,qk.li/ĺĺl:.łtillľk' llĺl/lfrilĺil li,l:'ĺą'uli:/t;

|lľnll'l,i;.ti.ľľtl c,/ w1jy illĺ|ĺ,łi kiuilll/tł

" rl 'łą.tłľ;ĺíĺltí.r ĺti4ąytíĺ

" i i ( l t !(i liť ÍÍ l ll l l ll k ĺi k' l b /ĺ ĺl ľo /,i.ł,i I,.

" ĺl ; ľ / / L, l l'ł ą 
ĺl / gii / ĺtl / ĺj'ĺ l l tl | ĺ ĺj o,ĺ:.ĺ ąĺ gtí /,

. il Iľlfľ.ĺ:ĺh;'r iĺlľjĺĺ (h/ lri/ lltł) !II..:,Z,Dlj.ĺ. Il.ĺ. l)l,iI:l,ll;,7.|.'| l,\:) lí.ł llľ/1,t;/,

" ,l lllĺ.ľ;.tlki ú/tltltís ,'i/l,tíĺtl/ ilĺilłullIji/ (ĺ,ľf /lóf l,lll)

|llĺ'lllll/tl/'o!/lľlillľll,i,ik.tl/tl1i]ĺ/':)0ĺ).('\,.j()')lionn.rľlllľlľĺ:])'Í'rąľľill/csakaszcľzíjdćs^
íćI:iIĺa]]ĺiaeĺĺl!tigazolásą4lIchctigllztlIni,tlk'k..!ll/,l'lll.4y,l;i,,1,l;ĺl/,i'tllĺlk'

, l /, i l l i l j,l l. ĺ l / k.ľ / i /, l l./ ĺl ĺn ł :,.l l l,l :
o il .ią.ťľ:(í(liĺ!/ ko/ĺl łllti.ĺik lt:/ lt(tĘ, L.l./ilť,

"ll1,i/tl/k,o;,llif//uľnji,/ltlgyĺlf/ftsĺ/tł.ĺĺlą'tl/lÍĺlzí'vlklla1r[.tu.ł:,el.:1):ĺ|ĺĺ'rntlk'

lrt:l.jĹiliazajirĺllallcr.ćít'Ilĺlt1l.aĺĺ:I,ltiallĺzlllnnssĺĺp'ilĺłjr.ct<.|lrlć'lll.lltlliľa]ĺi
lii)zllĺ:szcľzcisiĺ.lĺrkutrrcnt/.rĺ:iĺjszel:irrt
(:síll,()|ia a szcl:zőclŕ:st, lĺcjĺ'ő l.rrĺisili ĺŕ:l á]t.al kjadon' ig;azolásĺ. (az ajzinlaĺbat] l)ca(]()tl ll\'i]aĺ-lioz'lĺ ä

rcljt:síĺ'c1sľĺilĺlelIĺllel);lf|e]ő'ľcl<i'rrtetteial:rĺ,lrog1.aZaĺl\lil.aĺk()zattT]intnszĺ':l:ir1:i
i rr t cl I:lrrĺiĺ: irjt t'aľĺ,a] ľIlaz)'

1BĺnilóBią;oĺĺ.łĺigĺ,l.ýakĺínIlłý//apĺtoĺĺalll,ho-q,ał'lfĺÍn/atÍľuĺi
,l; ĺ|ĺilla//ľl',ĺí llĺ:ýi/ľ/ llą..tl/kalllltl.t'rlí9i kiilułlelłllćnyntk.
lł'o.ą:;ĺ/ĺ.rrľk.ľl.ii/ĺ,/lo.!)ĺllľfirľnĺ.iĺłi'gĺ,l:3lt)'rllall
iĺiĺÍllĺlll/1:,l l't l.(,ĺiľťilťjil ĺll,i/tlĺkołuĺllĺi/ llltl!,:i//ĺl/'lĺĺllutĺj.

.j \Z ĺlI.l tiĺlľt:s ;t;..iĺllattlii rr 1] .l. 1.lĺlĺltl:all li,lvJlrIra|ĺ a)a1ljĺin a lĺiizlltlszt:l.zć:st ĺ]<l|ĺLrlllclrtlit:i.lllllrl

1111;1,;|r1r1ĺľ<lzcll.r' t1rtť:lic]ćsi s7cĺl1l)Oill ala1rj:ill t:ľt'ólĺclclsl:c lĺcľillt'c|ĺ ĺlz a|ĺĺbbtllĺ szt..ľi'lrt':

Súlľszá lll

50

T;arrrlt l)tr,l
l.r ll .

l 3 .,l'] ó.l:.lĺ }

ľ. r'

9,.j?

i iĺ.iii.'. n'."

I tilł.
| ĺtl.]l1:j..$]]:l
I

i r;r

| -r0,()0

I

I

_t

i
,,Ę: l,,,ý4.1

(1,



SLilt.ĺlzĺlt.l 1lĺ lĺll sziilr l

|ĺiĺĺillĺisi iilĺlltĺ'ľt'ĺrllr (.)(l (l{} |lĺill,l1l lĺijziill'
llĺilla1lcll<lllrll)

PorrlrsTtitTr

5t]lľ()7-()l I I)()1lĺ szal)l
l(ĺ:stlt]c:lIrli liiill,lćľ ĺlĺt1.li llltiľĺti|ĺt' (llli'r
().:! .' i,'/rla1l' ĺlllrr': ll''i')
]')ĺ,lllszlilrl
StiIt..lzĺll | 1lĺ lrlt szĺilll
(' )ssz;lĺlĺll sz;iĺll:

'rll(i ()(l | ťti.ĺ ':l( 1

l,; 'i(' Ilĺ,lrlĺl1l

l().o()

']:l( )'ĺ )( )

|.'.,/ĺl:l1l

lo.()o
.lri( ).t ){ )

|()( )0.( l( )

}ŕiIl.,,Il:r1l
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l]:l( )'( lĺ )

().:l.' ''/ ĺl:r1l

:1.:l( I
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i

l:r

, ii:r(r.{ )( )

'\ ĺi:llľii'lĺcl.1.,.7.11jlgJalllr lt l]ĺľlĺ|ĺl l}izĺllrs:it1 l;rt1i;l|iĺ.rlr ir lliir.ĺ'ĺ|it.zťi 1lrr.:ls):rIilt l(.sl(.t]l

I'Iufcr:l}au Kft. (1t93. I!rlĺĺapcst. K<!uytllĺ()tő l'l. f.f.): '.\z ,rj,ĺllllrtrt.r.ĺ,i ;iIrirl llt rr1 ŕliĺtlt| :liĺilll:lt

llĺrqr az airirlIat:tcľĺ.ĺ

t1s lrltiszĺrli,i szal<lrrai ĺlIĺĺrlluassĺ'iĺ1i l<i)r.t:lĺ:Ilr.lt1lll,(]|(ĺ.l(]l(.

I:łr-rna.I)rrĺl--Kfĺ. (1t5-5 I}rlĺt -' '4
ćľr.ćrlr.csllelł
l'iĺlq1 x2

.ls Ilrŕiszĺrlĺi szilliĺrllti :rliirlllrlassĺit1i |ii')r t:t't:]ĺlltirrt'c|ĺIlt:lĺ.

:j. '\.i |. 1rrlllll->lrll tĺ>p:]irlr,ltli' ela1rjĺrll rr kŕjrcľliczĺi ĺ]iirlr'ć:si il.r.ĺlslĺt.'lt l'(:sZ(lľll:

ä.) '\ liiiľct|ĺĺ:zĺ.i ĺtiitĺrl'lrt.i'ĺ:r"ĺi ĺ'lr.,rl llt:rlľtiItĺltĺ aiíĺllĺrr ĺlrt:ĺ1ltllt:l az ĺtj,;irl|ĺtItt1lt:]i ĺi'Ihír lisllltĺl .is

'I' I u [c-r. B au Kft. í1 193 łl ti.clapEs L K(inylrkÖ tjĺ tl. 22.)

Nc.lt,ĺi ajĺiĺllĺrľi iiľ (Ft'): .l().2'l 5.825

I 
til á|lzisi iĺ]ĺíĺ'al't'alrr: 3ó hćlna1>

Ii ć sĺlcl cl';rl i l<ćitllť:ľ rr'a pi r'nć: ľĺ'e lir: : 1 .().}j1, / na p

ľąuĺ}a.D"u-óKÍt.(1_155Buĺĺ_ąp.ęst,-!}ckęuty_ęu.Á9-).l
Nct't.ĺi rrjriĺllari liľ ĺ|Jr): .|3,22ó.75() F.t:

]ĺirlillrisi iĺlőtaľt:all.l: 3ó hóĺrap
Ii é s cc]clllr i liiL tb ć:ľ ĺr,a pi m ć:ľľé lĺc : (). 5..'.i'/ rr a 

1>

l>.l Ii.ľr ĺirrr t't:lcll lriĺ'ĺll]at' bt:nr.ťtjt''ĺsáľa rrcĺr'r |;clľĹi]ĺ'

t... ..\ l.t]l)tlt:Ilit:zĺisľt. 'ĺ]|rj 
ĺi:dczct' ćs llc<:sij.lr ĺiľr.c1li

ł.l.) \z <.l1liľlis etccimćnycsnck nr,iJr.áníĺllrrt.<l'

a liĺ.jr"ctlic,zĺi: |()..j()l . l9() [.jl (ĺlc:tr'ĺi tiľt'tili.;

ł
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c.; '\ |ĺijr.ctkcztlĺ irjĺiltlirĺtt.l.t'í rlľriIttltl:.l llt' it lt.1ijĺlIlll :il'ĺ:l-tr

1;ĺlllIsziiľrllll:.r]. tlzliIrĺll a:ł cljiiľlis ll\'ĺ.l.|t.st:tlt.li llliĺriisíllrt.ĺĺ'i:
|' :ll.ĺiĺl\ rl t,:ĺr,1.llYt:s ;lililll:'rt.ĺlĺ' l { )( X }'{ )ĺ )

l I rl fcr- |J ą"u Kft . ('1-19'3.-ll.udapcs t' K(iuyviĺ(l tiĺ v',f2')
Ncĺ:t'ĺi ajńĺl|'rti rĺl. {Ft): ĺ()'2l :j.8?.:j

| ĺir ĺill,lisl iclĺiraľt'alrl : 3ó hĺilrĺt1:

lić s cĺl ctĺli lĺtl tir ŕ:l: ĺr a 1l i lrr ćĺ:l.ć:k t: : |,'( ).}.,.' / l l :l 
1 
l

|.) NycÍtcst kčivctŕj aián|attcvő ĺrctn kĺ:ľiil kilriľclĺ:tćsľĺ:, |'()l<itlĹ(:t.l'(:l aľĺĺ,t, Ilĺlgy ĺrtrĺr:tk ajĺlrrlllrĺi

áľa meghal adja a ľcrrdclkcz-ćs ľc źtllĺi fc cl c z. ĺ: t'ĺ: t'.

'\ ĺ:satĺl]t fi557ę1lj.:ztis l(|f\'cZ(:| ĺl ĺi.lrli<:]ĺll<llĺ tllt't1ĺi'lt:lĺ,ít.ll lĺť.:łzĺi|ĺ t.|.

Kĺ:lt; l}trdapcst, 2016. szcptcrrrlrĺ:r 30.

Szrtll<i |::]nclľc:

|< i'j z.|'> t: s z.c: ľ z (:s t'ĺr ľi1t' lr s z c ľ i l l ĺ' i

s :ł ĺ lĺ cl ľt'cl c lr lĺr'l c.l ľc n cl cl l< t'..l.ő |:í r :a1 (l

l:izĺ''lt l'sli11i t aĺ1

lłrltlrr1lĺ'sĺ I iiíl'iil.ĺls \r | |
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ĘGY.IiNl l}l lšAl.^. l..l t.AI)

t.lrcg;iĺrĺJít:clt.t',,Napĺaĺbľg;ó l:..)ĺ1l'<.:sílr:ĺl ()r.tlĺlĺ (,sĺlĺ,lĺlszity:ĺ',l.rrr1ŕlr.ĺltlĺl llőszitl,t.tt'lĺist.t1s llt.ílĺsz;i l.rj

ĺ:scĺójc,'tál:eľťl, a I(bĺ'. i]]'. (\ (1) l:t:lit:ztlć'.sĺ: szĺ:ľillIi Iliľĺlĺ:tlllĺill\'llĺillĺii]i ĺĺil.1'1.1|,j* rltil|ĺiiIi lĺiizll.:szt.r.zĺ'si

e)'jírĺ:irsl:an a l;<:tiľlĺt:zĺ:It lrjĺill|ĺltrl|ĺ tirIt.:|it:ltlsŕ.ľt'\.()|litIlś()2(iíltl

2() l ĺ,l. szt.Illt.llrllĺ.ľ ]().

|.i \z cIjĺrľĺrsban ll()J(l. szt:1ll'c

lr ](llr'. (,9. i (|) (:i) I>c|iczĺiť:sc szĺ.ľiĺlti it';lrz.l|ĺis |iĺil.t1s |i'ĺ'ľilIt llt.litil.t1sľt..1l(l|(l. szt.1ltt.lllllt.l.']li'
ĺral)i1ll) l t).(Xl ĺiĺ:ai lraĺ.ĺiľi.clíjr.c|'

clĺllĺ't,tlrrclll1r'lllltl|< llt:(,r'izstłĺi|ĺisľa lĺt:ríiltck t:s irz a|ĺill|>iĺilĺ :ĺlllr,1lílllarĺiĺt|i lrlĺ..t1:

IIiáilypĺ'ltlási fclsz<ilítás ćs fĺ:lyilirgosítźiS kćľćs az alĺilrlriak szcľil.lĹ kcľĹilt l<ibĺlcsĺitásľzt:

I!uf c-ľ.-!}.ąu.KfĹJ.1.19"-3..I}udapśsĹ,--K.'Örryvk(i.tou.-2.2.)

tĺz aján|atk&ő aközbeszcťzési doktlmentáciő 4,l'.23. pontiában a kłivctkez(ĺkct hatáľĺlzta 
'ncĺš:

,,!|)'''|:;tłjtillhĺĺcłĺíllĺ:kaiĺljĺin/aÍĺíhoitijĺkoi!aĺó.iĺl/lql,ĺkai|ľ/iiiĺclllĺvrueĺ
c/jĺíni'rľndłĺľlą,ľkĺp1lĺ,n/I(3kiiliitĺ'rier:;íĺlĺs|'laĺĺÍĄlba/'ĺĺ1lĺsĺĺkohcĺől0napĺln
|lľllytíf1421a.,..|kjuiÍa/iiitľlllÍcľl'llen.fi,9)'lł/clllhekc/ll,,ľlllliai'illĺtíiltíl4l
nlikĺjĺ|ĺ.ĺľ/i.r.',.'|lillÍiľktnĺlí/url)!(|t./(..|tit,Írt/r,tlĺtłllĺíllľk.
ol'gtlll)iĺi,..iĺi'łĺtll.l.lĺlÍkĺl|/belp,ijtulliĺl,tllllt.Ą,bľl.ĺi.!yclullnllullĺlą,ill/ĺíą,lll

..\z t jĺiĺllaľt'cr,(l á|ta| beĺr1'tljt:ĺ>i,t aiĺiĺllat' a |,crlli clcllĺttĺrl<.:ĺrt.ut'llol' ĺ.l('']ĺl1 |'ar1'il|!rlazzł.

Irć11ti|i.,rz irilĺrllatlcr.<ít', l.lclt';ľ |rilinl.1ltirlĺís lĺcľc:tiilrcn a Ic'rlti, (l()litll.Il(:t'..|l'tUlrcll ĺll'rijĺ'sa |lt:!

,II]ĺľ,i/(jBią.oĺ/.ĺ:tígĺĺl':!pkt;llĺ'lllt:głi//tlf>ĺĺĺlĺ|ĺll,ll,llĺ4gytląr'ljĺill/ĺlĺ'tľuiÍtl

I:'ąun.ą"I).u-ó.Kfĺ.("-1-1.55L}ud'ap-est"-lleŁe"ĺ.tyęu.4-9-.)

|. ;\z ajĺilllattci'ćí a.ł- aiánJat 9. olcla]án berrl'úit.ot.ĺ'" a 3/R.szálllťr lr\.il'ttl'o7.It'1.,..tzc>n|larl a t:óĺlľ]etlcs

t'Lrlajcl<rll<l-* esetében ĺe]'tirnľcteĺ:t lal'ćlb,elľ neĺn eq\ĺcu,ili a rr]'i]r'z'rĺrosan eléľlrctŕj céglĺi,r.onatllĺrrr

s ZĹ:rcp]ő iĺr 1oľlĺlĺi ciór.aI.

lićľiri|i t17 źliálrlal:tc\,őt' lrog1' hiánlpótl1rs kel:et:éberr a ĺ.errticlilre lĺ lrlcglel,c:lĺicĺl lrrc;c]ĺlsítĺltt

d ()lśLu'l] C.1.l tt]j-ľroĺ ĺlľú j ĺ.sa bel

|Bĺni/ól3i:,.oĺ/'łtig|llýokĺllĺlllľ,gti//apiĺoĺĺall,ho.91,aą-łjĺillhtĺ.ľńll/litillypĺiĺltÍ.rĺltýi/thÍľll

Ą"(



?. '\z ajĺiĺllĺrt'|ĺć'lĺí a liiiz|rĺ:szt:I.zŕ:si t|ĺl|itlĺllt.ĺtl;ĺ.'i.l I l.i ' 1>.lĺlrj'ill;ttl:t |ĺr.ir.t'ĺlĺ..z.'ili.'ĺ ll;ll;il.łlzlll lllr.1i:

...;.'.Ią.łfűn/łĺ/lll',őllľkłąuftill/tlhillti/i:|ť/i,.i
x/ľ,g,/la/7j111JpŁ

fill.lllliIlnlll kolllvrĺű/w) tlą'łjł'ill/łĺllll'^.lllt,://t;/;'ľ/lliľ lľ//',,

Iąĺ|.illitl//ľl,i,i/ĺll/ilľll1,lij/ot/ljlill/ĺl/ĺlť/////t1./rt/i/(l\.:,'it(t/i'h:/|.ií;?v

Kĺ:ľjriJĺ az, ajálllaľtcr'ĺ5t, |rĺls1l'ĺ.t li:llticlĺ<.ĺ t:It.|ilľĺllli|ĺt'ls |ilľlllĺiIlitĺl rlt'riitsll llĺ'!

.|]Jĺľĺihil)i:;ĺl/ĺ:.tigh1ýłkiĺntllla'gi//,lpĺĺoĺ/,llll,lloąy,l:;;

Kbt.69.S.G)-é'E('5).bckeaÍl-iscszcľint.iigazoláskéľćsazillka!ĺnĺtĺoil
n}.ggfel.ęléśi'.ig-az.olás-aéĺĺtpk.Ćlr-ĺ:tll

I,léuĺĺ'I)ilĺi Kft. (115$ Buĺĺalrcst, llctścttyc l.l. 49,)

l' hz aiźln|aĺkć.rő a kijz\lcszcľzćsi ĺJĺlktlĺncnt1rcio 11 .1lĺlnĹjtilrall a l<tĺvctkĺ:z,ťĺ gazĺlasziEi ť:s

pćnziigyi hclyzĺ:tľc vĺlrraÍkĺlz<i aIkallnĺ.rssźtgi l<łĺvcltclllrćĺryĹ ĺ!s igazĺllitsi lrrliclĺlt' hal,át.c>zLtt

rncg:

,,.' I / k. ĺ l i llł,l.ĺ' t l ą,,:l j li ĺ l Ll | | ľ l',ií :

l,.ĺ'''lałľlll1:illtllĺt:i.ufĺinl,ĺt|ti/tł/il.ntĺÍľjĺlo,ĺłllęę/iÍą;f
lvnĺlľ/kĺ'-,ik.l,ą,l/,ibllne/tĺj2)lni//iő./ĺlľill/|l/fľ.tű/ĺll/ĺ'illo.ł.flll,,,1ĺl/nliĺlĺli

P'ĺ.'IJ,!ĺ/;,0l).(,Y.J0')Koľll,lvudĺ:/ĺ,/'ĺ,.,$'(ĺ)|nkląĺ|ĺ!.ľillľkt')pĺulĺjĺlł/,4lf,ill
}/ľ:'.,ĺľĺ/ił,/djĺľĺi/ĺłhino,ł'/.oągłhlliłĺlĺjłi/k.ii/.ł,\.[iiĺ/'o/ĺ
ll7,i/tl/flą.aloĺ,łlĺtĺÍ//iię9ihn,ho3.1,,l;ĺljĺ'Íll/ĺłÍhlĺ,,o,lllikĺlľfoÍĺ/ĺĺlľ,
.,ii,ŕ .;i, łĺ|atok nntklkaiu'ľľc ú//nrlk.,,

lićl:jĹilĺ az ajánlaĺtcĺ'őt' irĺlg;v a ĺ:eĺrti a]'lĺalnrassĺ/rqi lĺcrľętchrrť:ĺrt'rrck l'aló lrrca.l.elcrlćs it1azrllzis,1rl.ll lt

közl'lt:szcľzćsi <]r.lkuĺrlerrt:áció szeĺ:ill'ti ĺcrĺrrrálralr és l.aľt'a]ĺ:ĺrtĺ'nal a ĺrr.i-lalJĺclzalĺĺĺ' llľújľsa b<:!

.,!Bĺlzilĺi[ią.oĺÍ'tt.ll|tl.gjłkĺíllĺlllt.gti//tlpĺĺĺlĺtllll,llo'g1,ĺĺi,
ł l 1 a f ti l l /l l ĺ ĺ tl ľő lll ĺ, ý i / ľ l a ą. il k t ún a'ł.,; Ąi k ii ľ,l tĺl / lll t! ll Jl u l k.

2. .\z ejálllĺrl<ć'ľ<1í a lĺijzbcszetzési ĺ]<>]ĺulrrcĺltrrci'ó 
,1 B' p<lnĺ:iĺĺbaĺl r liör'ct'|ĺĺ:zĺ'í lnŕísz-alii ćls sza|<lrrai

al|ĺalĺllassĺiqi lĺijr"i:tt:].ĺlrćĺrľľ ŕ:s iĺ1az<;lásj ĺrlóclot' lralzil:clzl'a llrc:ĺ]:

,, '!; ll/k',ĺhl,l.i.rĹi! /Ditliill/!//)ł,ĺlľĺ!ĺluł:lll:ľ (l)ll,lk' llll'.gllł|lil-ĺl.{.ĺ'tĺl:
.'I/kł!lll,l',' r'l1 t|ĺilhĺ/ĺĺl,ĺl' tIil/.!tIt1)'ib(tl l,lą ĺĺ/łihhitlk.lltlk. nľgĺi/ľ/:

.\.l.ĺ.,1/ktl/na.łaiafáll/uĺĺĺlpő,haľenĺ|e/kaękłi.ll/itil-ĺístlllu3indĺĺrĺ.1i/ĺl
t!Pl)ťií;pĺ/(í.łjlltlľĺl/lti:;ĺjsľaĺ!'ľfu31,ĺpĺtĺ.ľikiuita/ľiĺ.riÍu,ĺkt4l'ľĺpltĺ.r/rg.
.ł1ľl':,o'ĺ.lĺí.ĺ't:;ľlűcllf/jlľĺÍcĺ/'(ĺl(ýertĺ)l.tferncitiuu/frfirnciĺikka/,alllll/.1,fk)al'ĺkľ/ąaLib
|0l.jilt0ĺ'



. 11inĺi a/kahruł.łtí9i kiillllľ/lllill1,/iiIlll ll:fillillll,.iĺil,il/ (/,:ľ/i./jĺ.ĺll, ..|) ĺ,ł/juĺlltlń'.

1)2ĺ/20ĺ',N.'j0')]iol.lll.ľľlĺlĺ./ĺ,/.:.|ĺ.,ý'(..|)hľlł:,tl,i.tĺill,:lĺl.)fllll/fĺlĺl/llfijli
lllt,9kiilĺ|ĺ'tt;llľk

llĺ:ľll|l,lą.tl.tltl ĺ.ĺf l,ĺląľ
o 

t t'i :\.l, l.:\'tj,ilĺ.i / ti ľqy,'i /
. 

t l :,.. ł l llé gą,tl / / lll l ĺ n k. ti k. l i /.ł o lll /, ĺ.ĺ,'j /,.

, ĺ l i' L / / ľ l l.t ą.o / gÍ / ĺ ĺ l |' ti'ĺ l l ĺl / / ĺj ii't't.;'ĺ,'ątí |,

. ,l ĺľljl.ĺilĺ:.; itl,,1iĺ 1ĺ;lf lrif ł,lĐ (.lil:.7'l)l :,,\, li'\' lJl ;lIl ,.ll.,7.l;..\ 
l.\. 1 ĺ;.ĺ /,,,Ą',:/,

. tl llllílą'łlk'i ,,i/ĺlĺlĺi.t li/l'li|ľ/ il|ĺí1nu/fĺi/ 17;l'f lrÍf l,lfl)

'lbľull/,l/o//l'ĺ'|ill,llĺiűk.ĺlĺl))ĺ/,|0t).l'.\'.j/)')

Í'ć!-łí]ľa! kiĺł.dĺłIt iéł'ą.zĺlliiss
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ELJÁRÁST M E GIND Íľ ó rnrHÍvÁs És r<l.p cs ol.oo ó r,Öznpszenz Ésr
DOKUMENTUMOK

A

BUDÁPEsľ ľŐvÁnos YIII. rrBnÜr,Bľ 1ózseľvÁnosl ÖNxonľĺÁľryzłľ
ł1fuĺrłľrcnŐ wBvÉnBN er1Ánó Árľerĺ.

,,Napľafoľgó Bgyesített Tvoda Kincskeľeső Tagóvo da hőszigetelés
(udvaľi homlokzat és tiizÍal) nyi7ászátľó csere, utcai homlokzat

ÍetiĄítása,,

A I$t. 115. s (1) bekezdése szednđ, hitdetmény nélkĺili tátgyalás nélkĺili közbeszeĺzési
e|játás
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Á.JAI.ILATT Éĺ Brr rBlHÍvÁs

7. AjáĺnLatk&ő: Budapest Főváros VIII. keĺĹilet JőzseÍvarcsi tnkorĺnányzat
cím:7082 Budapest Batoss u.63-67.

A közbeszer zési eijfuáslebonyolítóia:
Hajdu Ügyvédi lroda
dĺ. Hajdu Zoltán
felelős akkreditált szaktąnácsađô
lajstomszám:00363
Cím: 1053 Budapest, Yánház kft 8.

Telefonszám z +36-7 / 7 83-8364
F ax számz +36-1 / 7 83-8364
E-mail nÍo@jognag.hĺ

2. EIjfuäs fajtźĄa
Á. Kbt. 115. s (1) bekezdés szeĺinđ hiĺdetĺĺrény nélkiili tfugyďás nélkiili kozbeszetzésíeljfuás

3. Á közbeszetzési dokumentumokat az ajáĺnlark&ő képviseletébeĺ e\játő bonyolító szefiIezet kĹildi
ĺmeg az ajáĺlattébe felkéľt gazdasá$ szervezeteknet elektronikus úton.

4. A szetződés megnevezése tatgya,mennyisége:

Naptafoľgó Egyesített óvoda Kincsketeső Tagóvoda hőszigetelés (udvati homlolĺzađ és
ti,zÍal) nyiläszánő cs eÍe' utcai homloleat felÍĄítás a

Mennyiség: UtóIagos utcai homlokzai és tűzÍa\ hőszĘtelés, mflászatők cseĘe, utcai homlokzat
Íe\tĄítása a a(tszaá specifikációban meghatxozottaknak megfelelően.

Az ajá;ľJark&ő tájékoztaýl az ajáĺ|attevőket hogy a szetződés teljesítése az ővoda folyamatos
mfüödése mellett fog történni.

A koĺIcét mennyisége t az ätazat|an költségve tés tatta|ĺn azza.

5. Szetződés meghatatozása: Kivitelezésí szetződés

6. Keĺetmegállapođás kötéséĺe, dinamikus beszerzési ĺendszer ą1kąlnazísäta, elektronikus árlejtésre

soĺ kerĺił: nem

7. Szerződés időtatgma: Tőmogatásí szetződés batźlyba lęésétől szőmitott 8 hónap, amĄ akként
értendő, hogy a Yál]a]kozőĺak a fenti időtattam alatt egybefiĘő 4bőnap a|att kell a kivitelezést
megvalősítania @efejeznle) Az egybefiĘő 4 hőnap időtaľtamot a Vállalkoző az érintett
tĺtézméĺy vezetőjéve| k<ilcsönösen írásban koteles egyezte 1, amĄ közösen egyeztetett
időtattamot a Megrendelő nevébeĺ eLjátő műszaki ellenőmek jóvá kell hryyfu.A kivitelezés
befejezése alattaMegĺendelő a sikeĺes és hiínytalan ätadás-őĺwéte|ie\jfuásbeÍejezésététĺi.

A jelen szeuőđésbatáIybalépésnek feltétele a megkötött TáĺmogatźsíSzerződésbatáIyba|épése. Á
hltáÄyba|épésĺapjfu ő|aMegtendelőíńsbantájékoztzýaaYá|]a]kozőt.

Fentiek ď"pjő^ a kapcsolódó ptojekt megkezdésiĺapjáĺakz jeleĺ szetzőđéshatźtybalépésének.apia
minőstil.

8. Teljesítés helye Napĺafo1gó Egyesített ovoda Kincskeĺeső Tagővoda (1089 Budapesq Bláthy
ottó u. 35)
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9. Ellenszolgáltatás teliesítésének feltétele éslvagy hivatkozás a vonatkozó iogszabályi
tendelkezéselrre:

a.) Aberuházás feđezete a KEHOP-5.2.9 kődszáműpá'|yázat keretéből keľtilfinanszltozästa. A
támogatas méľtéke maximum az összes e|szämolható koltség 700o/o-a. Ajádatk&ő a Kbt. 53. $ (5) és

(ó) bekezdése alapján aýkoztaýa az ajánlattevőket, hogy tamogatzstĺ káĺyuIő gé"yt (pläIyäzatot) Íog
benýjtania fenti kódszáműpályázat ketetén beliił a tamogatás tekintetében.

Ajáĺlatkétő tájékoztaýa az ajárlattevőkeą hogy 
^z 

e|jfuásbaĺ nem elszáĺľ;.olhatő költség is
beszerzéste keĺül' a dokumentáciő tészétképező átazat)aĺ koltségvetésben foglaltaknak megfelelően.
A nem elszámolható költség mértéke az ajátllattevő ajänlatának fiiggvénye. A nem eLszámolhatő
költséget a Megrende|ő saját forĺásból frnanszítozza.

Ajánlatkétő felhívja a figyelmet hogy ahogy a támogatas százaLékos atáĺya aTámogatási Szeződés
megkötését kovetően vahtozhzą amennyiben az ekzámolható költség nem éri eI a 700oÁ-ot, akkot az
ajántatkérő az elĺemszárno|hatő tésztevoĺatkoző összeget sajátfottäsbőIbiztosíga.

A Kbt. 135. s (12) bekezdése ďapján ď1án|ztk&ő tájékozaga az aján7attevőkeg hogy aközbeszetzésí
eIjfuís eĺedményeként megkötendő szetződés hatá|ýa|épése tekintetében a Támogatźlsí szetzőđés
batÁtybalépését felfiiggesztő feltételként köti ki a szerzőđésben.

ĄánktkérőfelhĺEa afgelmet, hog a tánogaflźsi inten{nźs anźrya a7alábbiak są,eint keriil neýatám4źsra

A tárzogatás tén.1leges mértéke a7 al.ábbi módox negźllapított tánogatási ćissąeg és a4 eh4źnolłlahí ktihség

łláryadasa ałłpján hatánąhahí neg: A<eneĺgiahatékorysági pnjekhisąuonatko4źsában a7éau elsődleges netgia

foglnęásának csijkkenése [kV/h] x 400 [Ft/ HrĺtJ + a pmjekt keretében tenleryett kąacinźs neg|uló energia

eláźllítására [kĺW * 630 000 Ft/ kW.

b.) Az ajáriattéte\a szetződés és ak1frzetések pénzneme a fodnt.

c) FŁetési titemezés: Megtendelő 2 db szäm|a (1 db tészszźmla és 1 db végszámla) beĺýjtasata
biztosít lehetőséget a szetződéstenrezetben meghatarczottaknak megfelelően.

đ.) A szetződés szerinti és z jogszabályoknak megfelelő szárn]a kifizetése a Ptk. 6:730. s (1)-(2)

bekezđésétől eltéĺően, a Kbt. 135. s (1)-(3)' (5)-(7) bekezdései" vaJamint 322/2015. ě'30)
Kotm. tendeleg valamint a közbeszeĺzési dokumentacíőban foglaltaknak megfelelően töténik,
utőfrnaĺsziĺozás keĺetében.

}ĺjárůatkéń tájékozaqa az ajfuúattevőket, hogy a szetződés finanszírozísát utőfrnaĺszítozás
keĺetében tesez\ a páIyázatot wtőfrnaĺszírczási Ęénnyel foga benyu|tani. Ajőn|atkérő
tátjékoztaqa az ajín|ąttevőkeq hogy amennyiben a ielen szetződés frnanszírczäsa a tamogatő
ĺyilatkozzta illetőleg a megkötendő táłmogatási szetződés a|apjáĺ Ĺem frnaĺszírozhatő
wtőfrnzĺszitozás keretében, csak szállltői frnaĺszfuozássĄ akkot ajánlątkéń a Kbt. 141. s (4)

bekezdés a) poĺýa alkąlrnązásával fenntaft1a a lehetőséget a szetződés módosításán. A szerződés
módosítása a fenti esetben éĺnĺ a szetződés frnanszítozásá; az elszáno|as mődjáą az előIeg
mértékét és az etőIeggelva|ő etszámohs mődját.

A szäm|ákon kĹilön fel kell tiintetni a nem eLszőmo|ható költségelemeket.

e) Ájánlatkétő a Kbt. 135. $ @ bekezdése alapján az áItz|áĺos fotgalmi adó nélkiil számitott
ellenszolgálatás So/o-őnak megfelelő előleget bŁtosít, előleg szőm]a ellenében. Az e|ő|eg a

végszámláhólkedil levonástą a szetződésben meghatÁtozottaknak megfelelően'
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f) Tartalékkeret meghatÁtozásan nem keriiĺ soĺ.

g) ĄänJatk&ő teljesítési és jőtáł|lási biztosítéko t hatÁtoz meg a' következők szednt

AjáĺIatk&ő a szetződés teliesítésének e|maradásáva| kąPcsolatos Ęények biztosítékaként a
szeĺződés szeĺinti" áIta]áĺos foĺgalĺni adó nélkiil számitott e|Lenszo|gąItatas 3o/o-át etérő étékil
teljesítési biztosítékot hatátoz meg. A teliesítési biztosítékot a szetződés hatz\yba lęésének
ĺapjän kell ĺendelkezésre bocsátani.

Ajáĺ|atkétő a szetződés hibás teljesítésével kapcsolatos Ęények bŁtosítékaként legfeljebb a

szetzőđés szednti, ahtalaĺos foľgalmi adó nélkĺil számitott ellenszolgáltatás 3o/o-ít eI&ő étékil
iótál|ási biztosítékot batátoz meg. Á iőtźilási biztosítékot a sikeĺes és bláĺya|aĺ älo;dás-äwéteh
jegyzőkoĺyv afuásakot kell ľendelkezéste bocsátani . A jőtá|Iási biztosítéknak a fenti időponttól
a jőtál|Ąsí ídőszak időtatzmáta kell tendelke zéste Ąllnią.

A biztosítékolrkĺl kapcsolatos feltételeket a szetződésteffiezet taÍta)trlazza.

Az Ąán|attevőknek az aján|atlłkbaÍ| _ az ajírnati nyj|atkozat részeként _ ĺyjlatkozniuk ke[ hogy a

fenti bŁtosítékok hatfuidőben tötén ő ĺyiĄtásfuő|.

h) Vonatko ző jogszabäIyok kĹilönösen:
- az zdőzős rcĺdj&őLsző|ő 2003. évi XCII. törvény
- aközbeszetzésektőIszőIő2075. évi OÜIII. töľvény (Kbt)
- aPolgáiTöĺwénykönyvtől szőIő 2073. évi v. törvény (Ptk.)

i.) Á tészletes frzetési feltételeket az ajánlaĺi dokumentáciő tészét képező szetződés tevezet
tattalmazza.

') 
A szetződés sotán Lz egyelesÁpA fio"''.zírczás szabźiyziaziräĺyadők.

k) A kifizetések tekintetében hivatkozunk az zdőzás rendi&ől szőIő 2003. évi XCII. töľvény (Áľt)
36/A $-fua, továtbbá az á)lanháztanásńI szőIő 2077. évi CxCv töĺvény 41. s (6) bekezdésében
Íog|altakn, amĄ szetint a kozbeszetzés etedményeként nem köthető éĺvényesen szetződés
olyan iogr személlye| iogi személyiségel nem tendelkező szercezette| illetve szeruőđés a|apjäĺ
nem teljesíthetőbfrzetés olyan szefrłezettészéte, amely nem minősulátlárhatő szervezetĺrek.

10. Változatokľa (altematív) aiánlatokta vonatkozó infonĺrációlc Ajíĺlatk&ő tobbváĺItozatŕl
(ďtematív) ajárlatotnem fogad el.

11. Vételí iogta (opcióta) vonatkozó információ: vételi jog ning5.

72. Részaján|attétel lehetősége vagy lľĺzzĺása: Részekľe tijténő zjáriattéteI nem lehetséges. Az
ajĄnletk&ő a Kbt. 61. s (4) bekezdés alapjáĺ tátjékozaga az ajáĺlatteĺ,őket, hogy tészetĺe töfténő
aján|attéte|nem lehetséges, mivel alĺvttetezést egységes benlbázősként kell keze|ĺri.

1 3. Meghos szabbítasn v oĺztkoző iĺÍoľrráo'ő
A szetződés meghosszabbítható: nem

14. Szetződést bŁtosító mellékkötelezettségek

A szetződést biztosító mellékkötelezettségek a szetzőđéstepezetben keĺĹiłnek meýatÁtozásta.
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15. A nyeľtes kiizös aiánlattevők által létehozandó gazdálkodó szeľvezet:

Ajáĺnatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. s (9) bekezdése szednti pĺojekttársaságIétehozását.
E1á;ľdztk&ő a ptoiekttátsaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajänlzttevők esetében nem
teszi lehetővé.

t6. Kizáltő okok és megkiivetelt igazolĺísi mód:

Az ajárlatk&ő źltal eLőítt.klzatő okok és a megkoveteLt tgazo|ásí mőd:
Az eljáńsban nem kehet ajáłnlattevő, alvál]akoző, és nem vehet tészt az ąlkalma55{g Ęazo|ásátbarl
o|yaĺ gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbĺ 62. s (1) és (2) bekezdésében meghatátozottk:zfuő
okok bármelyike fennáll.

Ig";zo|asiÍJJőd
A 327/2015. (X.30) Kolĺĺr. rendelet 17. s (1) bekezdése alapjän zz ajánlattevőĺek az zjádatábaĺ,
egyszeďl ĺy:Äatkozatot kell benýitania atőL, hogy nem tanozik a fentiekben meghatáĺozottkizátő
okok hatá\ya a|á,va|anint a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontját z 327/2075. (x.30) Korm.
tendelet 8. $ i) pont rb) alpontia és a 10. $ g) pont gb) alpontjában foglaltak szednt kell igazolĺri.
Az ajánlatk&ő e|Íogadja,ha az aiäĺ1attevő z 321/2015. (x.30) Koĺn. ĺendelet 7. $ szerinti _ kotábbi
kozbeszetzési eljárásbaĺ Íe|haszĺált - egységes eutópđ közbeszetzési đokumentuÍÍrot nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt infomrációk megfelelnek a valőságnak és tartalĺnazzák az ajänlatkétő
áJtaL a kizáLtő okok Ęazolźtsa tekintetében megkövetelt információkat.

Az a\válLa|koző és adott esetben Lz alkąlmasság Ęazolásában tésztvevő más szefrezet
vonatkozásábaĺ az ajáłnLattevőnek nyilatkozatot kell beĺýjaĺia arró| hogy az éĺntett gazdaság1'

szereplők voĺatkozásában nem źl]nak feĺn a fentiek szeĺinti kzfuő okok.

Az ajánJattevőnek toväbbá ĺyi]atkozĺla ke[ hogy l szetződés teljesítéséhez f,eÍÍ] vesz Ęénybe a Kbt.
62. $ szednĺ atvźl]a|kozőt.

Az ajän}ark&ő kzĄa az eLjfuáłsbőI azon ajáĺlattevőt, akivel szembeÍ\ vagy akinek zkáů1a|kozőjával
vagy az ą|kąlmassági 

.tgazohsbat 
tészt vevő szenezetéve| szemben a klzfuő okok az eljfuős sotán

következnek be.

A bzáÍő okok fenn nem á|]ásaĺa voĺatkoző, az ď1ídattevő a|tal tett ĺyiJatkozatoknak a jelen

ajánlattéteh felhívás megkiiĺdésének napiánálnem tégebbi keltezésűnek kell lennifü.

Szakmai tevékenység végzéséte voĺatkoző ĺlkąlmasság e|őítása: -
Szakmai tevékenység v égzésérc vonatkoző alkalĺnasság Ęazolás: -

rz. Gazdasági és pénztigyi helyzetre vonatkozó alkalmassági ktivete]ĺnénynek:

Az alkalĺnasság minimumk<i'vetelĺnénye(i)nek meghatátozása:

Álkalĺnas az ajáĺlattevő:
P.1. Amennyibeĺ az ajánlzttételi batánđőtmegelőzőharcmLezát üzleti évben összesen (ahárcm' év
alatt) ĺendelkezik legalább ĺettő 23 millió foĺint teljes _ atta|áĺos fotgalĺni adó nélkiil számitott _
fubevétellel.

Áz alkalmasság megítéléséhez sztikséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.7. Az ajánhttevőĺek ĺz ajáĺ|atbaĺ benýjtandő ĺyiatkozatbaĺ ĺytlatkoznn kel| hogy az alta'h

Ęazo|nkívánt alkalmassági követelmények tďjesiilnet annakaz ajáĺn|attevő teljeskoĺűen megfeleI.

19í



A gaądasági sryĺuplő ayalkalnassági köaxelnéryek teluítésétt aonatko4í tés{łtes adatokat furtalmaąlí, aą
e!ánźst negindít,í felhíu,źsban előht ryilatkoąatait az aiánlatkérő Kbt. 69. S-a szefinti Íelhíuására kailes
benlźitani a dłkznentáció szerinti foĺrziźban és taftalomrzal:

P.,l. A 321/20.l5. (X.30.) Konz. rcndelet l9.s (1) bekerylésének,) p-tlo al@ján csatolni kell a7elő{ lłýlebb
3 le<lht iiýti ,ću _ áhahnos forgalni ad,í ńlkiil sýnína _ nłes árbeuénléńl s4íůí end,eti, cégsąeúen aláít
n1ilatko7atot, ałtólf)gően, hog a7ajánktteaő nikorjtitt htrc, illetue mikor keýte rzega teaékenjlséýt,

eryek a4 adatok rcndłlke49stv állnak"

18. Műszaki és szakmai alkalmasság

Az a|ka|nnssás minimumkövetelménve ŕilnek meshataÍozása:

Álkaknas az Ąáĺlattevő, amennyib en az ilábbiaknak megfelel:

M.1. Alkalmas az ajáĺiattevő, ha ĺendelkezik zz eIjátást megindító felhívás megkiildésétől visszafelé
számitott 5 évben építési beruhőzősĺa és/vagy építési kivitelezési tevékenysége és/vagy hőszigetelési
tevékenységte voĺatkoző szetződésszetűen teliesített @efejezett) rcfetenctával/rcÍetenctákkąl,
amĄ(ek) étékelegalább eténe a' nettő 23 millió foĺintoĺ

Á fenđ oll.ąlmassás követelĺnény több ĺefeteĺctaval (egfeljebb 2) teliesíthető.

Az előín ąlkąlmassági k<ivetelményeknek a köz<is ajánJattevők egyiittesen is megfelelhetnek ((bt. 65.

$ (6) bekezdés).

Az a||<alnasság megítéléséhez sziikséges adatok és a megkövetettĘazolási mód:

M.1. Az ajőĺiattevőĺek az aján7atban benýitaĺdő ĺyilatkozatban csupáĺ ĺ'nlatkozna ke[ hogy az
á|ta|a igno|ĺ kívánt alkalmassági követelĺnények teljestilnet az "l|.ąlmasság követelmények
teljesítéséte voĺatkoző ĺészletes adatokat nem k<iteles megadni.

A garydasági sryrcplő aą alkalmassági kiiaetelnét1ek teljesítésérc aonatko4í ńsýns adatokat taftalma4í, a4

e!,źnźst negindítłífelbíuásban előírt nJilatko7atait a7ajáĺktk,hő Kbr. 69. $-a sryrintifelhíaásám kiinles bery{tani
a dłkunentáció szerinti foĺruában és taftalommal:

A 32,l/20l5. (X.30.) Korul rcnd.elet 2ĺ.Í Q) bekłryd,ĺsének a.) pol1/a aląján a4 E.ánlłftnlifelhíuás
negkiildés,ánek napjánől aissgafelé s4źnítox 5 éu sonfu bef/erytt (tefesített, nűs7aki átad.ás.át,iítelkl h4źrult) .ćpít,ési

berulláýsra és/ uag ,építéi kiuitele{si teuékerységtv nrutkoąlí munkáinak ismeĺtetését, a7alłźbbi tańabmmal:
. a sryeĺ7ődłs fuźtgát
. a4 e laégry a n ĺłn ká k fe lsom lását;
. a7 e llens7olglźItatás nettó iissrygét,
. a teljesítés idłjét (éa/ bólnap) (IG,ZDES ES BEFEJEZES IS) és łte!ét,
. a műs<aki átadłźs-átaétel id,őpon!.át (éa/ b,ó/ u?)

A benutatoft nfennciákat a 32ĺ / 20'ĺ5. (X.30.) Koĺrz. nndłlet 23. s sryint csak a szenődést kőtő másik
ftI áItaI kÍadott igazolással lehet igazolai. akként, hogl aą afent előht furtalmon kíuiil a4
ahźbbiakat kell taxalnaryia:
. a s79ląődłst kiitő násikÍél neae, círze, 
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. glilatkoąni kell amíl, b,g n nljuíttís a7előínźsoknak és a srytąődésnek negfelłlően fiirténLe.

79. Szetződés teliesítéséhez szfüséses. z p'z;zdaságĺ szereolő leteleoedése szeĺinđ otszáp
ĺvl7vántatásában va'Iő szeteolésĺe. vaw a leteleoeđés szednti oszásban előír enpedéllvel
iososítvánnval v^w szemezet.kznatntamígłalvaló tenđelkezéstevonatkoző feltétel:

Az alkalmasság minimumkövetelÍnénveíil :

ÁIkalmatlan az ajádzttevő, amennyiben az ďábbiakną'k nem felel meg

SZ1: Be vaĺ jegyezve a cégnyivátĺtaftÁsba vagy az egyénl vát]a|kozők n'ĺ1vá,ntatásába, nem
Mzgyatotszágon letelęedett gazdasági szeteplő esetén be van iegyezve a 2014/24/EU fuányelv XI.
melléklete szednti hasonló ĺyíJv ántatásba.

Az alkahnassás mepítéIéséhez szfüséses adatok és a mesköveteItipazo|asi mód:

SZ7: Ezen alkalmassági követelménynek való megfelelést az ajánlarkétő e|kenőrui a céginfoĺnációs
szo|gp|attő| ingyenesen az elektĺonikusan el&hető cégegyzék-adatot illetve egyén vőůla|kozők
ĺy{ilváĺtztźlsa ůapján, a nem Magyatotszágon letelepedett gazdasági szeteplők esetén l321/2015.
(x.30) Konĺr. tendelet 26. s (2) bekezdése a|apjíĺkelleljárni.

20. ÉnékeLési szempont Á Kbt. 7ó. s (2) bekezdés c) pontia dapjáĺ a tęjobb fu-éték ańĺy
értékelésiszempontotąlke|mazzaaza|átbbiakszednt:

Az étéketési pontszám alsó és felsőhztxa: 1-10 pont.

7, bíÍőJatr, szempoĺt: Az aiárlaĺ át éľtékelési szempont esetében az ajánlatevőnek foĺintban kell
megaĺĺ nią a szetzőđés teljesítés&e v oĺatkoző ajánlat fuát.

Ezeĺ étéketési szempont esetében a megajánlálsokat aján|ark&ő aKözbeszeuésiHatősőg2012. éi
61. száĺnában m€elent útrnutató III.Á1. ba) pont szeĺnt a|abýa pontszámokká. Ebben az esetben
a legalacsonyabb érték legkedvezőbb (ezen ajánlatkapfu a maximĺílis pontszámot (10 pont), a többi
ajänlat tartalmi eleméĺe pedŁ a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszoĺýwa fotdítottan atäĺyosaĺ
szĄtno\ja ki a pontszámokataz a|Ábbiképlet szerint:

Á ,*ĺ.oo/A 
"iogĺt 

x (10-1) + 1.

Á fentiek szeĺinti pontszámot az ajánlatkétő megszotozza" a súlyszámmĄ és azt kettő tizedesiegyĺe
keĺekíti.

A 2. bíÍilrti szemponü a jőtĄl|Ąs Az .ťĺjáĺlattevő min. 36 hónap és max. ó0 hónap jőtillásru tehet
ajánlatot. Á 36 hónap jőtź,l|Ąst el nem étő vá)la|ást tafidmaző ajánlatok éľvénytelenek. Á 60 hónap
feletti jőtí||á5ys1^5sttafidmaző zjáłnlatnem érvénytelen,azoĺbaĺazokatajíĺlatk&ő egyöntetűen 60
hónapként értékeli. Ajő ćl|Ąs mértékét hónapokban,ęész számokban kellmegadni.

A legmągasabb mértékű jőtáilást tarta]nnző ajáĺlat kąpja a ŕnaxiÍIľális 10 pontoq a tobbi ajáĺlat
poĺtszáma ehhez viszonftva egyenes aúnyosítas módszetével kap pontszámotaz alábbiak szednt:

Etékelési szempont Súlvszám
AiáLrlzrífu hettő HUrľ) 50

Jőtź,Jlási időtatam (36-60 hónap kozotą
hónapokban)

25

Késedelmi kötb& napi méľtéke (min. 0,5
o/o/nap. tnax.:2 o/o)

25

A *,,ĺJłlęiobb x (10-1) + 1.

Á,T



Á fentiek szerinti pontszámot az ajáĺ|atk&ő tÍregszotozza a s.ű|yszánma\ és azt kettő tizedeslegyĺe
keĺekíti.

A3.bíÍáiľE'szemponť Késedelĺni kotbér napi mértékez Ajánlzttevő min. 0,5 o/o / ĺap és max. 2% /
nap késedelmi kötbéte tehet ĄánJatoĹ A 0,5 o/o napi kötbét el nem &ő váila|źst tatz|maző

Ąáriztok érénytelenek. Á 2 o/o feletĺi kötbéĺválla|ást tzxta|maző ajár/'at ne- éĺvénytelen, azonban
azokat aiőnLatk&ő egyöntetrien 2 o/o-kéĺt étékelĹ A késedelĺni kötb& mértékét legfeljebb két
tizedesiegyĘ kell és lehet megac|ni.
A legmagasabb méľtékű kotbérvállalást tfttalÍnaző ajíĺJat kapja a maximális 10 pontot, a többi
ajáĺ|at poĺtszáma eLlhez viszoĺýwa egyenes atáĺyosítzs módszetével kap pontszámot a következők
szednĺ

A *aJAtęiobb x (10-1) + 1.

A fentiek szetinti pontszámot az ajánlatk&ő megszoľozza a s(iyszámnn\ és azt kettő tizedesjegyĺe
kerekíti.

Az eLjfuás nyefrese az, akiaz énékelési szempont alapjáĺ a lę|obb fu-éttékúám.w érvényes ajádatot
tette (egtöbb pontszám ot szetezte).

27.Feĺĺtanottszenőđéstevonattozóinfomláđók:

A szerződés a Kbt. 33. s (1)-(2) bekezdése szeľint fenntartotÍ x nem

22. Adott szetződésrc v oĺatkoző korábbi kőzzétételz nem

23. Ajänlattételi hatád dő : 207 6. szeptember 20,, 70.00 őta

24. Az ajádatokbeĺýjtásáĺakcíme: Hajdu Ügyvéđi lĺoda, 1053 Budapest, Vámházkt.8.I/3.

25. Az(ok) a nyelv(Ą, amĄ(ek)en az ajánlatok benýjthatók: nągyaĺ A|ánlatok más nyelven Í}em

nýjthatóak be.

26. Az e|ső aján1zt felbontásának iđőpontja és helye:
Hłtáĺdő: 201 6. szeptemb et 20., 1 0.00 óĺa
HĄ: Ha|du Ügyvédi lĺoda. 1053 Budapest, vámházkt.8.I/3.
Az Ąánlatok felbontásán jeleďétľe jogosult személyek x ben
Á bontási eLjátás a Kbt. 68. s (1)-(4) és (ó) bekezdése dapjáĺ történik.

27. AjáLfl|aE' kötöttség időtanama: Az ajántai kotottség időtatzrna az ajáĺ/latok benyujtĺísától
számitott 60 nap.

28. Ajálĺĺ1,an bizto síték Ajánlatkéń ĺem Ąa e|ő ajáriati bŁtosíték nýjtásáĺ

29. Egyéb ktilĺinleges fgk{1g|g|; nin65

30. A közbeszerzés ismétlődő ĺellegéte vonatkozó infotmációk:
A közbeszetzés ismétlődő jellegű: nem

3 1 . Álvállalko zők ipéĺvbe vétele:
A Kbt. ó6. s (6) bekezdése dapjáĺajfutatk&ő etőĄa,hogy az ajáĺlattevő jelölie meg

a) a közbeszeruésĺek azt a tészét (tészeit), amelynek tďjesítéséhez zz ajáĺlzttevő alvá|]akozőt
kíván Ęénybe vennĹ

4ľ!


