
b) az ezeĺ részek tekintetében Ęénybe venni kívánt és zz ajänlat benyujtásakox mät, ismeľt
a|válla|kozőkĺ;t.

'Pĺjánlatk&ő ekörben felhívia az zjánLattevők fig5relmét a Kbt. 138. s ()-Q), (4)-(5) bekezdéseiben
foglaltakĺa.

32. Hiánypót}ás elĺendelése kotábban nem szetePlő gazdasági szeĺeplő esetén:

Ajánlztbaĺ korábban nem szeÍeplő gazdaság1 szetep|ő hlánypőtJással töĺténő e|jáńsba bevonása
esetében újabb hlaĺypőtLás elĺendelése: ajánlark&ő nem él a Kbt. 71. s (ó) bekezdésében foglaltaklsa|
tehátílj gazdasäg1szetep|ő bevonása esetén elĺendel hláĺypőtlást amennýben szfüséges.

33. Áiánlat érvénytelenségéĺe vonatkozó összeg ár vag-y költség esetében: -

34. Bátĺrely rész etedménytelensége esetében valamennyi rész eređménytelenségéľe vonatkozó
iĺfonnáciő: nem ĺeleváns.

35. Minősített aiánlattevők néťegyzéke: A 321/2015. (x.30) Korn. ĺendelet 30. s (4) bekezdése
abpjáĺ ajánlatk&ő kijelenti hogy a felhívás 18. és 79. poĺýź.ůian meghatatozott ąlkalmassági
követelmények szĘoľubbak a minősített ajínlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvéteI
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest.

36. Az eliátás a l(bt. 53. S (6) bekezdése alapián kedil meginđításra: Ęen.
A benlhäzás Íedezete a I(EHOP-5.2.9 kóđszámű pátyátzat páiyázatos épiiletenergetikąi fe|hivás a
kozép-magyatotszág régió telepiilési önkomláĺyzatzt száłmfua) keretéből kerĹił finanszítozásta. A
tźtmogatás méľtéke maximum az összes elszámolható költség 700o/o-a. Aján|atk&ő a Kbĺ 53. $ (5) és
(6) bekezdése alapjáĺtáĄékozaqa az ajőĺIattevőket, hogy tÁmogatzsn iĺányuló gé"yt (pláIyáłzatot) fog
benýitznia fenti kódszáłmípátyázat keĺetén beliił a támogatÁs tekintetében.
,{ Kbt. 135. s (2) bekezdése dapjáĺ ajáĺIatk&ő tĄékoztaýa az aján1attevőket, hogy a kilzbeszetzési
etjfuäs etedményeként megkötendő szetződés hatálybz|épése tekintetébeĺ a Támogatásí szetződés
batÁIybaLépését felfrĘesztő feltételként köti ki a szetződésben.

37. EwőpaĺUniós .ťĺ|apnvonatkozó informáđó: KEHoP-5.2.9.kődszáműpáiyázat

38. Á dokumentáciő áwétele vagy elektonikus úton tőtéĺő elérése az ehjáńtsban való tésnéte|
feltétele igen

Á k<izbeszetzési dokumentumokat ajfuiatonként legalább egy zján|attevőnek vagy az ajźĺnhtbaĺ
megnevezett alvállalkozőnak elekttonikus úton el kell énie az aján1anétehhntÁf,dő lejfutźlug, ami az
emul ajánlatk&ő á/rah megktildését j elenti.

39. A dokumentáció és akięészitő iĺatot vagy ismertető ĺendelkezéste bocsátásával l.ąpcsolatos
további infoľĺnációk:

Ajánlatk&ő az ajínlattételi felhívást és a dokumentációt _ ingyenesen - kiildi fre1 az ajánLattéte|te
felkét aj ánlattevőknek.

40.Táttgyaláslebonyo|ításínakszabá|yaizTátgyalástaÍremkeĺĺilsoĺ.

47. E'gy éb infoĺrľľációk

7.Az ajáĺ|atk&ő az ajáĺĺIatok e|bfuá|ása soĺán a Kbĺ 71. $-ban meghatátozottak szednt biztosíýa a
hláĺyp őldast illetve kér felvilágosítást.

2. Á Kbt. 56. $ alapián a gazdasĘi szeľeplők kiegesátő tájékozatás iĺánti kérc]ĺnet nýjthatnak be. A
Kbt. 114. $ (6) bekezdése dapjáĺn az ajín1arkétő az aján|attétehhatáidő lejáta előtt ésszerű időben
köteles akiegészítő tájékozaústmegadni. 
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Kiegészítő tÁjékoztztás iĺánti kérelmet a Hajdu Úgyvédi kodáthoz kell megkĹild enl a 7 / 378 40 32 fax
számnvagy pedĘ aznfo@iogt|zg.hu e-mail címte.

3. Az ajőnlatokat ításban és zättan, az ajáĺlattételi felhívásban megadott címĺe közvedentil vagy
postai úton kell benýjtani az ajánlattéte|ihatáidő LejátĄ 1 etedeti példányban, és 1, a papfu a|apíl
pélđánnyal mindenben megegyező elektľonikus másolati pélđányban (CD/DVD adarhotdozón .pdf
fotmátumbaĺ). Az zjäĺlatok <isszeállításánal és beĺyőjtasával kapcsolatos valamennyi költség az
ajánlattevőt tetheli. A postán feladott ajĄnl,a1gka;1 az ajáĺlatkétő csak akkot tekinti határidőn beltil
benýjtottn^tb^annakkézhenételétea;zajőnlattétehhatáĺndőĘsorkerĹil.
Az ĄánJatk&ő tájékoztzt1a az aiőnJattevő7 hogy a papíĺ a|apű és az elektronikus úton benýjtott
péIdáĺy közötti ellentrnondás esetén apapfu alapípéIđányt tekinti lńnyadőĺak.

3. Az łjáĺ|ztoknak n alábbí formai kóvetelményeknek kell megfelelĺrie:
a) Az ajánLat eĺedeti péLdányít sérĹiłésmentesen nem bonthatóan,lapozhatőan össze kell ffizni, vag5r

be kell kötni
b) Áz ajánlatoldalszámozősa egyel kezdőd|ön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szövegetvagy
számokatvagy képet tatta|maző oldalakat szämozĄ az iltes oldalakat nem ke[ đe lehet. Á címlapot
és hátlapot (ha vannak) nem kelt đe lehet számozĺi.
c) Az ajáĺIanak az eLejéĺ tatta|omjegyzéket kell tatdnĺzĺja, mely a|apjáĺ az ajánlatbaĺ szeteplő
dokumentumok oldalszám alapjáĺ megzlá|hatőak;
d) Az ajáĺlatoĺ lévő mindeĺ _ ajánLattevő vagy a|vá)|atkoző, vagy a kapacitásait ĺendelkezésre
bocsátó szemezet äIa|késziteľt _ nyilatkozatot a)á kell írnia az adott gazdáÄkođő szefrĺezetĺtéI effe

|ogosult(Ąnak vagy olyan személy""t vagy személyeknek akift) efre a jogosult személy(ek)től
írásos fe|hata|rn ązást kaptak.
e) Az ajőnlat minden o\yĺn oLdalát amelyen _ az ajíĺIatbeadása előtt módosítást hajtottak végrc, az
adott dokumentumot a|áfuô személynek vagy szemýknek a módosításnál is kézjegg5relkell ellátni.
A zát. csoÍIlagon az ,,Naptafotgó Egyesített ovođa Kincskeľeső Tagóvođa hőszĘtelés
(udvad homlokzati és tĺízfat) lyí|ászátő cseÍe' utcai homlo|aat fe|{Ąítása', - Felbontani tilos
az aián|attételi hatáddő |eiáta előtt!', megjelólést kell felttiĺrtetni.

4. Á Kbt. 6ó. s (6) bekezdése a|apjőĺ etőĄa,bogy az ajádattevő ielölie meg
a) a közbeszetzésĺek azt a tészét (ĺészeiQ, amelynek teljesítéséhez az ajánhttevő a\vźl]a]kozőtkiváĺ

bé"yb" ygnni,

b) az ezeĺ tészek telrintetében géry'b. venni kívánt és zz zjádat benyújtásakoĺ nráĺ ismeĺt
alvállakozőkat.

5. Ajáĺlattevők a Kbt. 66. s (2) bekezdésében foglaltakĺól kĺilön íven szövegezett ĺyí]arkozatot
kötelesek a|ánlatukhoz csatolni a dokumentáciőbaĺ megfa|álhatő formáĺrmnak megfelelően. ..{

benýjtott ĄánJaaak a Kbt. 66. s (5) bekezdése alapjáĺ felolvasólapot kell tattalmazĺia' amĄ
taftahnrzza, az ajäĺlattevő nevét és székhelyét/|akőhýét' valamint azokat a főbb számszet(lsíthető
adatokat, amelyek az éttékelési szempont alapjáĺ étékeléste keĺiiłnek.

6. Ajáłn|attevő a Kbĺ ó6. s (4) bekezđése a|apjáĺĺ1,i}atkozatot ktiteles ajádatához csatolni anő\bogy
a kis- és középvállalkozásoktó| feilőđésfü t.ámogatásítő| sző|ő 2004. év: )ooilV. törvény szeľint
ĺnikt6-, kis- vagy középvállalko zásnakmiĺősíil-e.

7. Az ajőnlattevőnek az Ąártatáhan tételes átazott kĺiltségvetést kellbeĺýjtaniz, a dokumentáciőban
meghatátozottak szerint. ,Ą'jánlattevőnek a beátazott tételes költségvetést papfuilzpoĺ, és

elektonikusan (*.xls-fotmánlmba konvetáJvĄ az ajánlathoz mellékelnie kell.

Felhív|uk az aján|attevő frgyelnéą hogy az ínzatlaĺ tételes kĺiltségvetés táb|azatoĺ beltił tilos az
egyes sotokat összevonni" valamint tiĄos az egyes tételekhez tzttoző mennyiségeket megvá|toztatli,
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vaw r mennyiség egységét megváItoztatni' kivéve, ha ezt aján1atkétő a |legeszítő tÁjékoztaas során
előĄa. Valamennyi kóltségvetési soľt be kell átazni.

8. Á Kbt. 115. s (4)bekezdésea|zpjáĺnkizáńlzgazokagazdzság1szeĺeplők tehetrrek ajárlatoąakiket
az ajänlatkérő ajánlattéteke felkért. Az zjäĺIattételte felkért gazdaság szereplők közösen nem
tehetrrek ajánlatot, Az ajáriattételĺe felhívott gazdasäg1 szeteplő iogosult közösen Ąáĺ1atot tenru
o|yaĺ gazdasági szetepIővel, amelynek az ejĄĺlątkétő nem kiilđött ajánlanétehfelhívást.

9. Fordítás: idegen nyelvri iĺat, dokumentum benyríjtása esetén az ídegeĺ nyelvű đokumentummal
egytitt annak Í:nAgyzrt nyďvű fotdttásáĺt is be kell nýjtani. A Kbĺ 47. s (2) bekezdés ąląpjän
ajáĺ-Jatk&ő a nem m^gyaf nyelven benýjtott dokumentumok tekintetében a dokumentum
ajáĺIattevő áItali fetetős fotdltásźt is elfogadja. A fońttas tata|máĺak helyességéért az ajánlattevő
felelős.

70. Az ajäĺ1'atok munkanapokon 9:00_16:00 őn, pénteki munkarend esetében 9:0G-13:00 őta, az
ajánlattétehbatÁnđőnapján9:00-10:00őtakőzöttnýjthatóak.

11. Ámennyibef| az 'Pĺiädatkérő az összegezésben a nyetrest követő legkedvezőbb ajőnlattevőt is
meghatÁĺozza, aKbt. 131. s (4) bekezdése esetén a nyefrest kóvető legkedvezőbb Ajánlattevővel köt
szeĺzőđést,

72. Az Alán]attevőnek és az alkalrzas&źs ipazolágźban ńszt aeuő szenlezetnek az a|ábbi césokmánvokat
ke|l az ajá.ĺl|atához csatolni:
- az ajőĺlatot illetve az ajínlatbaĺ tą|Ąlhątő ĺyílatkozatokrt a|á!iÍő személyek a|áĺtásí címpéldányänzk
kóziegző vagfĺ pedlg u€'gvéd, ílal, e|leĄegĺzett egyszeďl másolati péIdánya, vagy az z|áińs
mntÁĄáĺak egy szetí másolata
- az aján)atot a|Ąfuő, de a cégkivonatban Írem szeÍeplő k<itelezettségváttalőft) esetében a cégegyzéste
jogosult személytől szánllaző, az ajánLat ąlÁfuäsáĺavoĺztkoző (a meghatalmaző és a meghata|mazott
dźłľásátistafidtnazó) írásos meghatalĺnazás etedeivagy egyszetilnrásolati pé|dänya.

73. Az ajĄn|ąttéte| sotán a kiilönböző đevŁák, fodntľa történő átszámitasáĺát' az Ąánlattevőĺek az
ajänJattéte|i felhívás megkiildésének napján érvényes Magyat Nemzeti Bank által meghatátozott
devlzaátfo|yamokat kell ąlka|mazniz. Az ajáĺn|atban szeĺeplő' nem magyaÍ forintban (FIUF) megadott
összegek tekintetébeĺ az átszámitast tatta|nlaző lntot közvetlentil a kérdéses dokumentum mögé
kell csatolni. Bá'-"ly okfua! Ęazoluls, ĺyiatkozaą stb. vonatkozásábaĺ csak az a|kalma55{g

síhoz szfüséges soĺok (adatot infomlációk) vonatkozásábaĺ sziilĺséges az ászámitást
tafidmaző iĺatot becsatolĺri.

74. Az Ajádattevő ajárůatźĺban elkíilönített módon elhĄezett tizleti titkot taftalmazó iĺatok
nyilvánosságta bozat^lĄtmegtilthatja a Kbt. 44. s (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

15. A teljes ajánlaĺ felhívásban és dokumentáciőban valamennyi őútbaĺ megadott hatźłĺLđőkozép-
euĺópai helyiiđő szerint éľtendő (CEĐ.

16. Ajánlatkétő a Kbt. 138. s (1) bekezdése alapjáĺtájékoztaqa az ajánlattevőket, hogy a szerzőđésta
közbeszetzési eljfuäs dapjáĺ nyeÍtes ajáĺhttevőkéĺt szetzőđő féInek kell teljesítenie. Az ůvál]alkozői
teljesítés összesített atäĺya nem halaĺlhaýa mega nyertes ajánlattevő (ajőnJattevők) saját teljesítésének
ańnyőt. A teljesítésben tészt vevő alváJlalkoző nem vehet Ęénybe sajät Ąesítésének 50o/o-őt
meghaladó méľtékben további közremfüödőt

17. A 322/2015. (x.30) Kotm. ĺendelet 26. s úPjáĺ ĺz ajánlattevő köteles _ legkésőbb a
szerződéshatÁIyba lęésének időpoĺýfua _ épitési-szetelési felelősségbŁtosítást k<itni vagy a meglévő
felelősségbiztositását kiterjeszteni" amelynek értéke eléd az 5 millió Ft/év és 2 millió

Ą
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Íonnt/kátesemény éľtékeq továbbáł a nyefres ajánLattevő köteles a felelősségbiztositast a teliesítési
hatźndő |ejátá7 illetve a tényleges telj esítést követő 7 5 napĘ Íenntafiani.

Az ajádattevőknek a fentiek vőüa|ÁsfuőIaz ajäĺlainyilatkozatban nyilatkozniuk kell.

78, Az ajáĺdattevőkéĺt szeruődő féI a teljesítéshez az alkalĺnasságának igazolásáhan ĺészt vevő
szenrezeteket a Kbĺ 65. s (9 bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles génybe venni.

19. Á Kbt. ielölés a|att akozbeszeruésekĺől sző|ő 2075. évi C>(LIII. torvény értendő. A felhívásban
nem szabályozott k&désekben a Kbt. az tányadő.

20. AjánLatkétő tájékozaýa ajánLattevőkeq hogy amennyiben a dokumentáąőban gyánőn és/vagy
típusra való hivatkozás ta|áůbatő, ez csak a tátgy |ellegénet minőségének egy&telĺnű megbatatozása
étdekében történq ĄänJattevő ajáĺlatában b.áo""ly más olyan eszkozt/tettéket szerepeltetheq amely
az adott funkciónak megfele| és a dokumentáĺciőban megÍrevefettel egyenértékí azoĺ műszaki
paramétetek tekintetében, amĄeket ajánlatkétő az adott teĺĺnék vonatkozásában a
dokumentációban feltiintetetĺ Ugyanallkot az ajänlatkétő előĄa, hogy a dokumeĺtáďtőban
esetlegesen szeĺeplő valamennyi megadott gyánőtő| vagy típustol vatő e|t&ést kíilön |apon (az
átazat]aĺ kóltségvetés melléHeteként) is szerepeltetnie kell az ajőĺnlatban, megadva minden olyan
je|lemzőt (pl.: métetet aĺyag típus, elnevezés, a kapcsolódó dokumentáció eléthetősége stb)
amelIyel bŁoĺýtan tuđja az egyen&tékriséget.

27. A szetződés teljesítése soĺán létejővő szenőí iogi védelem a7á eső alkotásoknak a végső
Kedvezményezett (ajánlatké'ą tw|ajdonába kell keĺĹilnifü. .ťĺjän|atkéń kikötĺ" hogy a teljesítés sotán
keletkező, szetzőíjogi védelem a|źĺ eső alkotáson a Kedvezményezett (aján]atkéĄ teńileti kot|átozís
nélktiti" batátozat]aĺ idejű5 kizáńlagos és haĺnactil. személynek ámdhatő Íe|haszĺä|ási jogot szetez,
továfobí jogot szetez az a|kotzs (teĺv) átdolgo zásáta is.

22. Aján|attel,őnek a Magyat Keľeskedelmi ésIpatkanan általkizdott.lgazo|ással kell igazolnia, hogy
a vä|la]koző kivitelezői tevékenységre jogosultak ĺéýegyzéke ĺ vá|]dkoző kivitelezőre vonatkozóan
tzttz|mazza a vä|lalt tevékenységet, ezalte| az építőipaĺ kivitelezési tevékenységtől szőIő 791/2009.
(DĹ 15) Korĺľr. ľendelet 12. s (1) bekezdés a) poĺýa a|apjáĺ építőipan kivitelezési tevékenységet
vá)]a]hat.

23. Az ajádattevőnek az ajáĺĺIatához tájékoztatő i"ll"g" kiviteľ ütemteryet (oryanlzáĺciős teľvet) kell
csatolĺria, nnjd' e|játőts etedményeképpen megkötőtt szetződés hatályba lęését követő 10 napon
beltił aktualizált ütemtervet kell benyújtania. A kiviteli ütemtervben fig5relembe kell vennl az
tĺtézméĺy mfüöđési ĺendjéq folyamatos napi iizemszeĺű mfüodését is. A fentieken túl a nyeftes
ajánlattevőĺek a szetződés hatályba lęését követő 5 munkanapon beltil otgaĺŁácíős teĺvet kell
benýjtania, amelyben figyelemmel van 

^z 
intézméĺy mfüödési tendjéĺe.

24. Ajáĺilarkétő tájékoztaĘa az ajärůattevőkeL hogy helyszíni bejáńst taĄ amelynek időpontja és
hĄszíne: 2076. szeptembet 75. napjäĺ 77.30 őta, helyszíne a teljesítés hĄszíne.

Felhívás és dokumentáció kikiildésének ĺap1a:2076. szeptember 13.
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ÁrľĺrÁNos nÉsz

ÁrľĺrÁNos TUDNrvĺr.or

A Budapest Főváĺos VIII. keľtiletJőzseÍvatosi Önkormányzat (továbbiakban Ąánlatk&ő)
a ,,Naptafoĺgó Egyesített ovoda Kincskeľeső Tagóvoda hőszĘetelés (uđvad
homlokzati és tűzfa|) nyí|ászätő cseÍe' utcai homlokzat felÍĄitása,, tárgyú
kiiýesryĘsi e !ánźsban eýton kér ajánlłtokat.

Jelen Dokumeĺtaąő nem mindenben ismétli me1az 'ťĺjártattéteh Felhívásban Íog|a|takaą

a Dokumen tácső az'ťĺjáłnlattéteh Felhívással egyĹitt kezelendő.

Az ajánlattevő zjánlatáĺak benýtásával teljes egészében elfogadja a közbeszetzésektőI
sző|ő 2075. évi CxLIil. törvény (a továbbiakban: Kbt.) előfuásaĺ szeĺnt eze17

közbeszerzési e\jfuáshoz elkészített AiínJanéteh Felhívás és a DokumeĺtÁaő (a

továbbiakban egytitt aiänlattéteh dokumentáciQ összes feltételét Żz ajődattéte|
hzáĺrő|agos a|apján|.

Az építési beruházásnak teliesen meg kell felelĺrie az aján|attételi dokumentącĺőbaĺ
megadott műszaki előírásoknak.

Az ajáĺĺLattevő kotelessége, hogy gondosan megwizsgĄa és betartsa 
^z 

ajádattéteh
dokumentációban megadott összes utasítást fotma követelményt kikötést és e|őítást. Az
ajánhttevő koc|<zzata és az ajáĺIat érvénytelenítését voni a tnaga utaĺz

! ha elĺnulasztja az eLőitt információk és dokumentumok benýitását a btűzott
hatÁnđőkrc,va5ľ

. ba ohyan ajánhtot nyúit be, amĄ foľĺlaí vagy tafta|ni szempontból nem felel
meg af ajáĺ|attéte|t dokumentációban megadott minden követelĺnénynek.

Az Ajáĺiattevőnek kell viselnie minden, az .ťĺjádatźnak elkészítésével és benýjtásával
kapcsolatban felmeńiłő koltséget. Az AjänJatk&ő semmilyen esetben sem tehető felelőssé

ezei költségek felmediłésééĺt, fiĘetlentil az ajäĺ|attéteh eljfuäs lefoLyásőtőL vagy

kimenetelétől.

Az .ťĺjáĺlattevőĺek az ajáĺLattéteh dokumentációban közölt infotmációkat bizzlmas
dokumentumként kell kezelĺriiit amelyĺől harmađik féInek semmiféle tészletet ki nem
szo|gfitarhatnat kivéve ha ezeĺ hamadik ÍéI készit és nýit be ajáriatot az .[ĺjánlattevő

szárnáta a szolgflItatási feladat egy tészérc voĺatkozőaĺ, valamint a Kbĺ által szfüséges és

megengedett békéltetési és jogotvoslati eljárásokban való fę|\a57aĄ1ásukat.

Sem a Dokumentáđóq sem annak ńszeĺt,vagy ní36lratait nem lehet másta felhasználĺri,

mjĺtaz abban leíľt építési feladatok céLjfua.

Az építési feladatok leíľása
A beszetzésĺe vonatkoző xészLetes nforcáciőkat ĺ mílszalrĺ' dokumentáciő, az átazat7aĺ
költségvetés, a đokumeĺtáciő és a szetződésteĺvezet tatta]mazza.

Közös aiáĺIattétel:

A Kbt. 115. s (4) bekezđése dapján 1ľĺzfuő|ag azok a guđaságy szeteplők tehetnek
ajíĺLatoą akiket Ajánlatkétő az ajín1attételĺe felkért. Az Ąänlattételĺe felkért gazdaság1

szeteplők köz<isen nem tehetnek ajáĺlatoĺ Az aiánlattételte felhívott gazdasáĺg1' szeĺeplő
jogosult közösen ajádatottenni olyan gazdaság1' szereplővel, amelynek az ajáĺlarkétő nem
kíildött ajádattéteh felhívást.

1.2

7.3

Ą3L|



4.

B.

5.

5.1

Közös ajánlanétel esetén a Kbt. 73.s (1) bekezdésének e) pontja a|apjáĺ érvénytelen az
aián|at - amennýben a hlínypőt|álst követően sem . csatolták a közcis ajáĺiattevők
áLta| cégszeríeĺ a\áin, közös ajánlattevőkte vonatkoző megá|Japođást, amĄ megfelel
valamennyi alábbi követelménynek:

7. tafia|mazza a közös ajárúattev ők közös fellépése Íotmájának ismertetéség

2, tafi A\filrzz^ az aiánlat ą1 Ą ír ása mő diáĺnak ismeľtetés éq

3. tafia7mazza a Kbt. 35. s (3) bekezdése szeľinti jogosult képviselő mę|elölését azza\
bogy a képviselő koĺJátozás nélktil jogosult valamennyi közös ajádzttevőí tagot
képviselĺri az ajänlatk&őve|. szemben a jelen kozbeszetzési eljätásban, és az ztlhoz
kąpcsolódó esetleges további Kbt. szeĺinti e|1atásokbaĺ az aiárlatk&ő äItaI az
ajänlattevő, illetve az ajánlattevő áLItAI az ajínlatk&ő felé megteendő, illetve megtehető
jognyilatkozatoktekintetében, és egyebekben is kapcso]atot tartson az ajädatk&ővet;

4. tattalmazza, hogy az ď1ádattevők milyen aúłĺyban felelnek a kozbeszerzési eljfuás

etedményeként megk<iten dő szetződés végebajtasáét',

5. tafta|mazza valamennyi közos ajänlattevő nyilarkozatÁt aĺľő\ hogy egyetemleges

felelősséget vál1ą1ĺak a ki>zbeszetzési e\játáts etedményeként megkötendő szetződés
szetződésszerű telj esítéséhez szfü séges munkák megvzkősításátét;

6. Żz ajádat benyujtásának napjáĺ érvényes és haťályos, és Llata|ya, teljesítése,

ą|kalmazhatősága vagy végtebajthatősíga nem fiĘ felfüggesztő @atályba l"pt"tő),
illetve bontó feltételtől.

HELYSZÍNI BEJÁRÁS, KoNzvĺTiĺcloz hetyszíni beifuásta
dokument áciőbaĺ meghatáĺo zottalnak megfelelően keĺiil sot.

l<illzBgszERz ÉsI D oKUMENľÁcI ó

A KozB E szERzÉsI DoKUMeľĺľÁcI o TARTALMA
Az Aján1atkétési Dokumentáciő a következő részekből áĺ|7az zjánlattételi felhíváson túl:

Műszaki dokumentá cĺő, atazat7aĺ koltségwetés

Útnutató az ajáĺĺiattevőknek

Mellékletek Nyilatkozatmifl Łák

Szerződéstesezet

Az 'ťĺjánlattevő hzfuőĄos kockázata, hogy gondosan megvizsgáL\őLk az .ťĺjánlatkéńsi
Dokumentációt és aĺnak ĺninden kiegeszítését" amely az ajáĺlatj időszak alatt kediłt
kibocsátásta, valamint, hogy megbízhatő infoĺnációkzt szetezzenek be minđen olyan
köĺii.lmény és kötelezettség vonatkozásábaĺ, amĄ báĺĺnilyen módon is befoýásolhaýa az
Aján|at tetmészetéą mennýségi je|7emzőitvagy az építési munka ĺ;iegvakősítását abbaĺ az
esetben, ha az .ťĺjíĺ/'at elfogadást nyeĺ.

KIEGÉszÍľo ĺ^gÉKozTATÁs
A gazdasáłg1szetepkő, amely ajánlattételte felkétéste keĺtilq az Ajáĺĺhttételi felhívással és az
Áiánlatkéĺési Dokumentációval kapcsolatban begészítő tájékozatźĺst kéthet Lz

5.2

6.

6.1
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aiíĺlatkétőtől, |ĺzfuő|ag irásban, az .Pĺjádatok beadását (aján}attéteh };Latáĺđő tejártát)
megetőzően.

A válaszok klęészítő tájékoztztás fonájában legkésőbb az ajáĺlattéteh };ratÁndő |ejfuta
előtt ésszerű időben megktildéste keĺtilnek.

Á kiegeszítő tájékoztatźst a gazdasáłg1 szeteptő 
^zonos 

feltételek mellett kapják meg
fuäsban, telefax vagy e-mai7 útján. Á' kiegeszítő tájékozatás kézbesítettnek minő.siiLl,ha az
ajátúattevő aklęészítő tájékoztztást e-mail útján olvasta vagy teLefaxílýáĺnmegkapta.

Az ajfuůattevő köteles az ajádatábaĺ m]ilatkozn1 bogy ajánLatz e|készitése soľán a
kikĹiłdött begészítő tájékoztatzst fig5relembe vette. Áz ajőnlatkéń által kibocsátott
bęészitő tájékoztatások az ajänhttételi dokumentá cllő ńszév é válnak.

Ajänlatkétő kéĺi z gazdaság1 szereplőt, hogy a kizfuő|ag telefax útján megktildött'
kiegeszítő tźĄékoztatás iĺánti kéĺelmfüet egyide|űleg legyenek szívesek elekttonikus
levélben is megkĹildenlaz ajánlattételi felhívásban meghatátozott e-mail címĺe.

Az AliNLďľoK ÖsszEÁ[Íľe'sÁľĺr TARTÁLMI És FoRMÁI
KÖvETEl.uÉnľrel

7. Az A!łNLAT F;LKÉszrľÉsB
Az .ťĺjírlattevő kötelessége, hogy áttanimányozza" 

^z 
Ajádatkétési dokumentáció valamennyi

uasitasáą az űdapokat az cisszes feltételt és a műszaki előkásokzt. Amennyibeĺ az .ťĺjárúattevő
nem adjz me1 

^z 
Ajő,ĺląrk&ési dokumentáciőban kéľt összes ĺnfonnáciő\ vagy ha a benýtott

AjánJat nem felel meg az 'Pĺián|attéteh Felhívás és az .ťĺján}atkétési dokumentáció feltételeinet az
minden voĺatkozásábaĺ az .PĺjáĺJattevő kockÁzatą és az 'ťĺjánlat érvénytelenségét voĺja maga ltaĺ.

AZ AJANr-AT I{YELYE
Az Ajáriattevő áůt^I kidolgozott Ajáĺ]at (minden mellékletéve| és csatolt dokumentumával) és

minden, az .ťĺján|atkétő és az Ajártattevő k<izött az ajánlark&éssel kapcsolatban folytatott
levelezés, illetve dokumentum nyelve 

^mĺ;gyaĺ
Fordítás: idegen nyelvű iĺat, dokumentum ben1nijťása esetén az idegeĺ nyelvű dokumentummal
egyĹitt aĺĺlak fi^gyaÍ nyelvű fotditasát is be kell nýjtaru, A Kbĺ 47. s (2) bekezdés a|apjáĺ
ajáĺlatkéń a ÍIem fragyaÍ nyelven benýjtott dokumentumok tekintetében a dokumentum
ajáĺlattevő áitah fe|etős foĺdítását is elfogadja. A fotdítás tafiz|ĺľráĺak hĄességééľt az ajádzttevő
felelős.

9. r.öĺElrE;ző TÁRTALOMJEGYZÉK és az aiánlat ĺészeként benýitandó
Ęazolásotnyílatkozatokiegyzéke

A Kbĺ 57. s (1) bekezdés szednt Ęazo|ás és nyilatkozatnrinták jegyzéke:

oldalszám
Tattatomjegyzék
íTelen oont szednĺ oldalszámokkąl ellátva)
FelolvasóIap (7. sz. nyilatkozatminta) _a Kbt. 66. $ (2) bekezdésealapiáĺ

AjáLn]^n ĺyj]atkozat Q. ",. 
nyilatkozatminta)

6.4.

6.5.
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Igazolásot ĺý|atkozatot đokumentumok

'Pĺjánhttéteh felhívás és ajánlattételi dokumeĺtźĺcíő A. (áita|ános rész) 3. pont
Közös ajänlattéte| esetén a közös ajínlattevők ielen kozbeszetzésí eljátásta
tekintettel aJźtltt batźlvos megállapođása.
Aiánlattevő Ęazolásai és nyilatkozatai a kizáró okok tekintetében

Ajánlattevőĺyiatkozata(3/A-3/D.nyilatkozatrrrinta)
Az ajánlattevő (kózös ajáĺĺlattéteL esetén minden ajánlattevő ktilön-kiilön)
ĺyilatkozatz, hogy nem tartozik a Íe|hivásbaĺ előĺtlľĺzfuő okokhatźlya a\á

Az ajánlattevő ĺyilatkozata továbbá,, LLogy nem vesz ĺgénybe a bzfuő okok
hata|ya a|a tattoző a|váÄIa|kozőt és alkalm:rsság Ęazo|asäban tészđrevő
szefrrezetet.
Az ajádathoz csatolni kell ajőnlattevő (közĺis ajánlattétel esetén közös
ajádattevőknek ktilön-kíikin) a Kbĺ óó. s (4) bek. alapján tett nyilatkozatát attől,
hogy a kis- és középvállalkozáso|<ĺő\ fejlődésfü tÁmogatásfuőI szóló 2004. éý1

)ooilV. töĺvény szefint mikĺo-, kis- vag5r középvállalkozásĺak minősiil-e.
é.sz. ĺvjlatkozatninta\
NyilatkozatfninĹák felelős fordítástól (5. sz. nyilatkozatnrinta)

Az ajänlattevő ĺyiJatkozaa az ajánlattételi felhívás 41.74. poĺĘa szednt az ilzLetj
titok tekintetében 6. sz. nvilatkozatninta)
Nyilatkoza t a kieýszítő tájékoztztásokól (. sz. nyilatko zznlnta)

Aiáďattételi felhívás 4!.712. poĺt
Az .Pĺjánlattevőĺet az "lkąlmasság Ęazo|ásátbaĺ tésztvevő szervezetnek az ilÁbbi
cégokmányokat kell az ajĄn|etahoz csatolni:
-a cégkivonat szeint kótetezenségválldólsra jogosult és az ajädatot, t]leve az
ajánJatbaĺ ta|źlhatő ĺyilatkozatokrt L|źíÍő személyek dźlttäsí címpéldányáĺnakvagy
a]Áfuás nntájának egyszeďl rnásolata (2006. évi v. törvény 9. s (1) bekezdésének
megfelelően) V'{GY
- az ajfulatot 

^|áitő, 
de a cégkivonatban nefu szeÍeplő k<itelezettségváltalóft)

esetében a cégegyzésĺe jogosult személytől szánnaző, az ajánlat zláításfua
vonatkozó (a meýatalmnő és a megbzta|mazon qláítását is tattalnaző) itísos
meshatalm azás ercdei p é|dánv a,

Ąánlattételi felhívás 4l.7 . pont
Atazott költséwetés
Kilzbeszetzési đokumentáció 41.22. p oĺt

!ĺjáĺtattevőnek a Ma5yat Keteskede]ĺni és lparkzman álal kiadott Ęazo|áĺssal
ke|I.lgazo|ĺta, hogy avá|la|ko2$klvĺte|ezői tevékenységre jogosulak ĺéýegyzéke
a vil]alkoző kivitelezőre voĺatkozőaĺ txta|mazza a vál]a|t tevékenységeą ezźltal
az építőipai kivitelezési tevékenységtől szőIő 191/2009. (DĹ 15.) Koĺm. rendelet
12. s (1) bekezdés a) poĺt1a ilapján építőipan kivitelezési tevékenységetvá]]dhat.

Közbeszetzési dokumen táciő 47,23. poĺt

Az ajínJattevőĺek Lz ajáĺlatához táłjékoztatő i"[.s" kiviteli titemteĺwet
(oryanlzáciős tervet) kell csatolnia, najd eLjátás etedményeképpen megkötött
szetzőďés hatályba lépését követő 10 napon beliił aktualizált ütemteĺvet kell
benýj ania. Á kiviteli ütemteľvben figyelembe kell venni az intéztÁéĺy mfüödési
ĺendjét, folyamatos napi tizemszerű mfüödését is. Á fentieken túl a nyertes
aiánlattevőnek a szetződés hatálvba lepését követő 5 munkanapon bel{ił
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oryaĺĺzáciős terýet kell benyŕljtania.

10. AI{NI.ATI ÁR
7. Az Ajáĺůat'r{ĺat fodntban kell megaĺlni, áfa nélkiit.

2. Az áĺzjánlat készítésekot az ĄáĺIattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a
voĺatkoző jogszabá|yokat, valamint az infláciő mértékét a szetződés teljes időtatamáľa
voĺatkozőan.

1l. ĺonnvlirľozLTu (ALTERNATÍĐ,gÁnĺĺ-łľ
T obbvőitozatű ajánlat nem adható.

t2. Áz AIIłNI.AT FoRMÁJA És łrÁÍnÁsĺ'
12.1. A nyj]atkozatrninták minden poĺýát ki kell tólteni' szfüség esetén pótlapokat is lehet

mellékelnĹ Ha egy formanyomtavány nem vonatkozik zz .ťĺjánlattevőte, akkot, az
Aján|attéteh dokumentáció kötelező tatalomjegyzékébeĺ az otdz|szám hĄén az ilábbí
szöveget ké{fü felttintetni: ,,Nem vonatkozik (ĺánk),'. Á nyilatkozŃrnintz "lĄfuőia felelős
azétt, hogy az összes áihtźłs a vatőságnak megfelel.

12.2. Az Ajádattevőnek 1 db papír alapú példányban és 1 db, a papfu alapú példäĺnyal
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban CD-n vagy más adathotdozőĺ
kell benýj ta nn ajánlatát.

Az ĄánLatk&ő táĄékoztaýa az Ąánlattevő7 hogy a papít a|apű és az elektronikus úton
benýjtott pélđány közotti ellentmonđás esetén apzpfu z|apípéIdálnyt tekinti kányadőnak.

L3. Az AJÁNI-AToK LEzÁRÁsA És;nlolÉse
73.1 A nem elektronikusan benýjtott AiáLf,]atokat zä4 sérĹilésmentes és séľtiłésmentesen

megbonthatat]aĺ csomagolásban kell benýjtani.
Az Ajäĺiat jőL lezát csomągolásät n ajáĺIattéteh felhívásban meghatÁtozottaknak
megfelelően kell benyúj tani.

Á csomagoláson felkelltĹiĺntetni az ajárůattevő nevét és a közbeszetzés tfugyít.

13.2. Ha a csomagolást nem jelölik tnreg a fena' előíńsnak megfelelőetl' 
^z 

.ťĺiäĺI'atk&ő ĺeĺĺľ-
vállal felelősséget a benýjtott Ajáłnlat elkevetedéséért és idő előtti fe|boĺtásáétt. Az llyen
okból idó előtt felbontott Ajínlatot éĺvénytelenné minősítik

14. Az AJÁNI-AToK BEADÁSI HAT/łRIDEJE És HBryn
Az Ajítĺlatáttvételétíľásos nyugta 

.tgazolja,mĄet 
az 'ťĺjánlatk&ő általkinevezettszeméIy fu a|á.

Az ajäĺIatok beadási hatáideje a fe|híväsban keľiil megbatatozásn.

D. Az AJÁNLAToK FELBoNTÁSA

t5. Az AJÁNIIÄľoK FELBoNTli.sAAz AJÁNI-ATKÉnŐ lłrľĺr
75.1 Az AjfuIatkétő az Ajánlatokzt az ajárlattétehhatÁf,dő Lejánáĺak időpontjában bontja fel

az Iĺjáłĺ|attételi felhívásban megadott időpontban' az ott. megadott címen.
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Az ajáĺdztok bontásánátL aKbt.68. s (3) bekezdésébeĺ meghatÁtozott személyek vehetnek
tészt.

15.2 Az '|ĺjáĺLatkérő a bontąs alkalmőval a Kbt. 68.s (1) - (a) és (ó) bekezđései szerint ját eI.

Nyilvánossägľa bozza az .ťĺjánlattevő nevét, címét (szétdrĄéq lakóhelyét)' va]anjnt a
Íőbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az étéketési szempont a|apjáĺ éľtékeléste
keľĺiłnek.

16.

76.7.

Áz AJÁNI-AToK vIsSZAvoNÁsA
'Pĺz Aiánlattevő az ajádattételi };^atÁflđő tejfutĄ módosíthatja .AĺjánJatát. Módosított
Ajálĺilat benýtásakot a 73. pontban közölt felitatot ki kell eýszíteĺĺ ,,Móđosított
Aján1zlť, fe|tĺatta|.

t7. Az AliNLATor ÉnľÉKELÉSE

Értékelési szempont A Kbt. 7ó. s (2) bekezdés c) pontia a|apján a tę|obb ár-éték ańĺy
értékelésiszempontotatkalmazzaaza]ábbiakszednt:

Az étéke|ési pontszám alsó és feLsőhatÁn: 1-10 pont.

7. btÍőnan szemponta!ĺz ajfubýat &tékelési szempont esetében az ajánlatevőnek fodntban
kell megadnia a szerződés teljesítéséĺe vonatkozó ajáĺnlaĺfuát.

Ezen énékelési szempont esetében a megajánlásokat ajádatkéń aKözbeszenésíHatőság2072.
évi 61. számában megielent útrnutató III.A1. ba) pont szerint a|akiga pontszámokká. E'bben az
esetben a legalacsonyabb &ték legkedvezőbb (ezen ajáĺnlat kapja a maximális pontszámot (10
pont), a tóbbi ajánlat tafta,|Ínl elemére ped€ a legkedvezőbb taľtalmi elemhez viszoĺýwa
fotdítottan aútĺy osaĺ számo|ja ki a pontszámokat az 

^|ábbí 
képlet szerint:

Á,*ĺ"oo/A oiogárt 
x (10-1) + 1.

A fentiek szerinđ Pof,tsz^frot az ajáriatkétő megszotozza L súlyszámmĄ és ĺzt kettő
tizedesjeg5ne keĺekíđ.

A2.bíÍá|atr,szemPonť a jőtźlláĺs Az AjőnLattevő min.36 hónap és max.60 hónap jőtá,|lĄ*atehet
ajídatot. A 36 hőnap jőtái|Ąst el nem &ő vái]a|ást tatta|maző ajĄnlątok érvénytelenek. Á 60 hónap
feletti jőtźi|ásvállalást lofta]maző ajáĺĺLzt nem éĺwénytelen, azonbaĺ azokzt ajáĺIatkétő egyöntetűen
60 hónapként éľtékeli. A jő. allí,s mértékét hónapokban, eýsz számokban kell megadni.

A legmagasabb méľtékri jőt:|lĄsttattdnnző ajánlatkapja a maximális 10 pontot a többi aján|at

poĹtszíma ehhez viszonftva egyenes atőĺyosítas módszerével kaP pontszánot az a|ábbi^k
szednt:

Ertékelési szemDont Súlvszám
Áiánlađ fu hettő HUF) 50

JőtĄ|]Ási időwtzn Q6-60 hónap közötq
hónapokban)

25

Késedelmi kótbéĺ napi méľtéke (mifl. 0,5
o/o/nao. max.:2o/o\

25

A *,oJA lęjobb 
t (10-1) + 1.
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Á fentiek szednti pontszámot lz ajánlatkétő megszotozza a stlyszőmma\ és łzt kettő
tizedesjegyte ketekíti'

A 3.bíÍilĺrn szemponť Késedelmi kötbét napi mértéke: AjĄn|eLtevő min. 0,5 o/o / nap és max.2
o/o / nzp késeđelĺni kötbérľe tehet ajánJatot. A 0,5 oÁ napi kotbért el nem &ő vá|]alást tafia|naző
ajánJatok érvénytelenek, A2o/o ÍeLett'kőtbésźŕtalásttafia|maző ajádat nem érvénytelen,azonbaĺ
azokat ajánlatk&ő egyöntetűen 2 o/o-kéĺt éĺtékeli. A késedelmi kótbér méĺtékét legfeliebb két
tizedesjegyĘ kell és lehet megadni.
Á legmagasabb méľtékű kőtbéwí]]alásttarta|maző zjáĺĺJatkapja a maxiĺrrális 10 pontot a többi
ajánJat Pof,tszáĺ.ÍIa ellLLez viszonfwa egyefles atányosítzs módszerével kap pontszámot a

következők szednü

A,^*,J Atęiobb * (10-1) + 1.

Á fentiek szeĺinti poĺtszámot az ajáĺlatkérő megszotozzr a su\yszámma\ és azt kettő
tizedes j egyľe ketekíti.

Az eljáńs Íryeftese af, ąki az énéketési szempont ĺ|apjáĺ a lęjobb fu-étték atáĺý éĺvényes
ajádatot tette (legtöbb pontszámo t szerczte).

18. AszBRzőoÉsľĺBcroľÉsE
Az ajáłnlatkétő a szetződést a Kbĺ 131. s (6) bekezdése ďapjáĺaz ajźĺdattételi kötöttség időpontja
alatt köteles megkötni az ításbeh összegezésben megjelölt nyeÍtes ajänlattevőveL.

Ajánlatk&ő a Kbt. 131. s (9) bekezdése a|apján csak alĺkot mentesĺi'l akozbeszetzésĺ szetzőđés
megkötésének kötelezettsége ďó| valamint a nyeltes ajäĺ|attevő a Kbĺ 131. s (5) bekezdésében
megLlatatozott időtartam alatt akkoĺ mentestiĺ szeződéskötési kotelezettsége alő| (szabađul- az
ajáĺľdan kötöttségétől), ha az ajänlatok elbírálásfuőI szőIő íľásbeľ összegezés megkĹildését
követően beáJlott ellenőĺzési köĺén kíviił eső és álta|a előĺe nem |áthat6 kodilmény mntt a

szetződéstőI va|ő elźl]ásnak vagy felĺnonđásnak lenne h.ly".

t9. IGPCSoLATTARTÁS
Az ajáłnlali nyl]atkozatban kapcsolattaĺtóként feltĹintetett személlyel köz<iltek az aiádattevőt
illetőleg közös ĺjíĺlattétel esetén a Kbt. 35. s (3) bekezdése alapjáĺn zz ajánlaĺ ĺyi|atkozatbaĺ
mę|elölt iogosult képviselő tajékoztatása jogbatáIyos közlésnek minős{ilĺrek. Az e|jáńs bá'-"ly
szakaszátbaĺ a kapcsolatwtónál megjelölt Íaxszá,n,a kĺildött bármilyen iŁenet, dokumentum a

siketes elktildés visszugazo|ásánakptllaĺatź.ůlaĺ az ljádattevő, illetőleg közös ajáĺhttéte| esetén a

męjelölt jogosult képviselő tészétejoghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

A l.ąpcsolattaĺtó személyében, illetőleg adata1baĺ bekovetkező vahtozást íĺásbzĺ kell Lz
Ajőnlatk&őnek bejelenteni. Az ajíĺ|atk&ő a hzfuő|zg a ĺyi|atkozat eľeđeđ pé|dányáĺak
kézhemételét követően kóteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adaaíbaĺ bekövetkező
v áItozást figyelembe vennĹ

Az ajáĺlatk&ő tészéte az eýsz ehjfuás fo\yamán megkiilđéľe kedilő valamennyi dokumentumot
bzánőlzg postai úton vag5r személyesen kell eliuttatni' kivévą ha az ajáĺlattéteh felhívás vagy L
kozbeszetzési đokumentárciő e|t&ően renđelkezik és a Íax vagy e-maĺ/. íĄán vaLő megkĹildést is
e|fogadja. Az etjfuás b.á*"ly szakaszátban az ajáĺdatkétő tészéte kiilđött báĺĺnilyen üzenet,
dokumentum csak akkoĺ tekinthető az ajőĺ|atk&ő tészéte joghatÄlyosan kézbesítettnet ha postai
úton megktildott vag5r személyesen átadott dokumentumok eteđeti péIdányät az ajőĺnlatk&ő
kézhezbpj".
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Az eLjáúĺs báo""ly szakaszäban az ajádatk&ő tészéte az eIőín. módon megkiildött báĺnilyen
fizenet dokumentrrm tłfrłlmá;t az ziádatk&ő csak akkoľ veszi figyelembe, ha a dokumeÍItum:

- zz ajáĺ|attevő kapcsolzttattőjáĺak; vagy

- az ajánlattev ő cégegyzéste iogosultiánĄ illetőleg jogosultj atnak; vzgy

- közös ajánlattételesetén a jogosult képviselőnek képviselőjének; vagy

- az előbbi három bekezdésben említettek báľmelyike áIta| cégszeďleĺ megbatdmazott
személy alátltásäval keriilnek megkiildést e az ajánlarkétő tészéte.

20. Az ajádatk&ő ezíltoĺ adja meg a Kbt. 73. s (5) bekezdés szeĺinti szeĺĺezetek nevét és
el&hetőségét:

Á[ami NépegészségĘý és Tisztiotvosi Szo|gálat (liNTsz)
Szélůely: 1097 Budapes! Álbeľt Flóĺián u.2-6.
I,evelezési ďtĺrrz 7437 Buđapesq Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-7100
Fax ł36-7-476.7390
Honlap: www.antsz.hu

Munkavállalók védelme tekintetében az 5s/20t4. (xII.31.) NGM ĺendeletértelmében a
fog|aĺkoztatáspolitilĺĺéĺfelelősminiszteľáltalvezetettminisztédum

Magyat Báĺyőszati és Földtani Hivatal
SzékhĄ: 1 145 Budapest, Columbw u.77 -23.
Tel.: +36-1-473-0503
Fax: ł36-7-332-8755
Honlap: wvrw.mbfu.hu
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1 . sz.NYIIÁ'TKOZATMINTÁ

FELoLvAsórĺp

Alulírott ......, tnint L..... .. (Ajänlattevő
megnevezése) ., (Ajádattevő székhelye),
(Ajánlattevőt ĺyl7vántattő cégbítőság neve), (Ajánlattevő
cégegyzékszáma) nevében ki5tetezettségvá|la|ásra jogosult ..... ..... (tisztség mę|elölése)
nyilatkozom, hogy a Budapest Főváĺos VIII. kerĹilet JőzseÍvátosi onkonĺ,ányzay mint
Ajínlatk&ő által ,,Napnfotgő Egyesített ovođa Kincskereső Tagóvoda hőszĘetelés
(udvad homlolgati és tirzÍal) nyilászátő cseÍe' utcai homlokzat fe|tĄítása'' tźľ.gyćt

közb eszerzési elifuás tekintetében az a|á.ůbi ajádatot tesszfü :

Az aián|at szőmszeńsíthető adatai:

(Cégszerű a\Áfuás a kötelezett ségvä|La|ásn
jogosult/jogosultat vzgy a|aitás a

meghatalma zott / meghat qltr. azoťtaLk ńszétőI)

I Ktizös ajĄĺ|q6[1ę1 eset&, a táb|źaztot valamenný közos ajáĺIattelĺőnek ki kď töltenie, a táb|äzat szabadon bóvíthetó.
z Azt a pénzfoĺgalmi jdzőszämot kď feltiiĺtetni mýer. az ajáĺJatte,ĺő az e|1fuással kapcsolatosan haszná|ni kíván. Ámennyiben a

megkötendó szerzódésben ettől eltéró bankszámlát kíván az Ąźnlattevő feltĺintetni úgy ezt kérjiik kiilön is feltűntetni
g Lehetőség szeĺint soĺonként egyetlen elérhetóségi adatot adjaĺak mec! Áz Ąźľ.Jattelĺő felelőssége olyaĺ kapcsolattaĺtási adatokat
megadni' amelyen fogadđ tudia aa ď1ádztkéĺő által megkiild<itt információkat.

Keltezés (h"ly'és év, hónap, nap)
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1.

2. SZ. I\MIÁTKOZÄTMINTÁ

Aiáfrl^tinyilatkozat

,,Napĺaforgó Egyesített ovoda Kincskereső Tagóvoda hőszigetelés (udvari homlokzati és
ti,zfal)ĺyilászánőcseÍe'utcaihomlo|a,atfelŕĄitása,,

Álulírott ....., mint a.... (Ajánlattevő
megnevezése) .. (Íĺjäĺtattevő székJrĄe),
(Ljáĺnlattevőt ĺyl7váĺtatő cégbfuőság neve), (Ajánlattevő
cégegyzékszőma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult .. ....... (tisztség męlelcilése) a
Budapest Főváĺos VIII. kediletJőzseÍváĺtosi onkoľnányza\ mint Ajánlatk&ő źital,,Napmfotgó
Egyesített ovoda Kincsketeső Tagćxoda hőszĘetelés (udvađ homlokzati és tűzfal)
nyí|ászátő cseÍe' utcai homlo|z,atfelŕĄítäsa', tÁtgýkozbeszetzésieLifuás tekintetében

az alábbi nvilatkozatot tesszĺik:

Á Kbt. 66. s (1) és (2) bekezdése a|apiáĺ nyilatkozunt hogy megvizsýltuk és fenntaľľás vagy
kodatozás nélkíil elfogądjuk a fent hivatkozott közbeszetzésí eLjfuás kozbeszetzési
dokumentá cĺő1áf,a'k feltételeit.

Erogadjut hogy amennyiben olyan kitételt tettlink ajánlatunkban, atli ellentétben var] az

ajánlattétehdokumentáciővalvagy azokb'á*"ly feltételéve| akkoĺ az aiánlaunk érvénytelen.

Eltekiflttink sajät szerződéses feltételeink a|kąlmązásátő|, és elfogadjuk az ajánhttéteh
dokumentációban Iévő szetződést a szeruődéskotés ąląpiául.

Nyilatkozunt hogy a kéĺt ellenszo|gfltatźłstaz 7. számí nyilatkozatnintatztta|mazza.

Az ajádat beĺýjtźłsátval kijelent|iit hogy amennyiben nyetres ajádattevőĺek nyilvánítanak
benntiĺlkeq akkot a szetződést megkotifü és a szetződést teljesítjük az Ąáĺdattéteh
dokumentációban, az ajáĺJatllĺkban lefektetettek szednĺ

Tldatábaĺ vagyunk annalq hogy közös ajánJat esetén a közös ajáĺ|atot tevők személye nem
változbat sem a kozbeszetzési e\1átős, sem az annak ďapjíĺ megkötött szetződés teljesítése

során. Ánnak is tudatában vagyunt hogy a közös ajäĺtattevők eg5retemlegesen felelősek mind a

kozbeszetzési e\jfuás,miĺdaz annaketeđményeként megkötött szeľződés teljesítése sotán.

Tudomásul vessztit hogy amennyiben mint nyefies ajőĺlattevők szerződést köttink' kötelesek
vagyunk azokat a szakétőket a szetződés tďjesítése sotán tendelkezésre bocsátani akiket jelen

ajánJatunkban megneveztiint tekintettel zna, hogy ez a kcitelezettségĹink szeĺződéskötési
feltételnek minőstil.

,Ą. I(bĺ 66. s (ó) bekezdés a) pontja alapjän nyilatkozuĺk, hogy a szetződés teljesítéséhez a
következő alváLh|kozőkat vesszfü Ęénybe:

3.

4.

5.

7.
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Nyilatkozom, hogy a Kbĺ 138. s (1) és (5) bekezdésével kapcsolatban tudomásom vaĺ aĺĺől.,
bogy az aká|]a|kozői teljesítés összesített atáĺya nem haladhaýz meg az aján7attevő saját
teljesítésének atäĺyát és hogy a teliesítésben tésztvevő a|váĺl]alkozó nem vehet Ęénybe saját
teljesítésének 50o/o-át meghaladó mértékben további közremfüođőt.

9. A Kbt. 66. s (6) bekezdés b) pontja alapjáĺ 
''i]2fl162tlnk, 

hogy a 9. pontban męjelölt részek
tekintetébeĺ az Ęéĺybe venni kiváĺt és az ajánlat benýjtásakoĺ ismert atváL]dkozők a
következők:

10. Nvilatkozunk a Kbĺ 65. N ŕn bekezdése a|aoiän. how ^z előítt alkalmassági
J J \ / L' ' AJ

kiivetelményeknek a kiivetkező szeĺvezet(ek) vagy személyek kapacitásáta
támaszkodva felelek meg:

Yĺapacitást rendelkez és ľe
bocs átó sz,eśI ezet / személy

megÍrevezése, széklreýe
(takóhelye)

Azon alkalmassági feltétel megielölése, amelynek
Ęazo|ásábafr azaián|attevőezenszeÍvezetetőÍottásafu a

támaszkodit a fe|híváls vonatkozó pontiának
megielölésével

11. Nyilatkozuĺt hogy az ajänlatĺlnk'hoz az aiáĺlatbeĺyűjtásáĺt követő 30 napĘ kötve vagyunk.

72. Ezűton nyilatkozunt hogy átláthatő szesezetnek minősiiliink a 2077. évi CxCu. t<iĺwény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja a|apjáĺ. Nyilatkozunk toväbbá', hogy nyeľtességůink esetén köteles vagyok
beielenteni' amennyiben máĺ nem minőstiłök árJáthatő szefrłezeneka szeĺződéshatźiya datt.

13. Nyilatkozom' hogy a szetződéskötés időpoĺgáta _ építési-szetelési felelősségbiztosíťást fogok
kótni vagy a meglévő felelősségbiztositasät kiĘeszteni" amelynek éĺtéke e|éĺ az 5 iü{Ft/év és 2
M Ft/káresemény értéket, továbbá nyertességem esetén koteles vagyok a felelősségbiztosítast a
teljesítési batÁľĺdőlejátát, illetve a tényleges teliesítést követő 15 napĘ fennta:rtani. a megkötött
vagy kiteĺjesztett felelősségbŁtosítás másolati péLdáĺnyát a Megtenđelőnek szetződés hatźlyba
lęésének ĺapjfua őtadom.

14. Ezűton nyilatkozom, hogy a felhívásbaĺ megbatátozott teliesítési és jőtá|IÁsi biztositékot a
felhívásban és a szetzőđésben meghatÁtozottidőpontban ĺendelkezéste bocsátom.

15. F;zíľoĺ nyilatkozom, hogy a felbívásban meghatatozott alka|mąs5{gi kovetelĺnényeknek
megfelelek és a Kbt. 69. s (4) bekezdésének a|kaJmazása esetén, az ajánLatkérő fe|hivásan az
alkalmas5{gi k<ivetelĺnények Ęazo|ásta a dokumentácíő szednti ĺ,1i|atkozatokat és igazolásokat
benýjtom.

(Cégszeń alźľľás a kotelezetts égváIaJáĺsta
jogosult/jogosultaŁ vagy ą]Áĺĺäs a

meghatalĺn azott f meghatalma zottłk ńszétőI)

Keltezés (helység év, hónap, nap)
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megegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajádattevő köteles ezt a ĺ7,llarkozatot megtenni.
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3 / A. sZ. I\MIÁTKOZATMINTÁ

Nyilatkozat a l(bt. 62. s (1) a.D' l-p) és 62. $ (2) pontia szerinti |đzátő okolcóla
Á]ulírott ......, mint a .... (Ajänlattevő
megnevezése) (ÁiánJattevő székhelye),
(AjáłnLattevőt ĺylbváĺtatő cégbfuőság neve), (Aiánlattevő
cégsegyzékszáĺma) nevében kötelezettségvá|]a|asn jogosult ... (tisztség męielölése) a
Budapest Főváĺos VIII. keĺiiletJőzseÍváłtosi onkoĺĺnányzaą mint Á|ánlatkéń áÄtal,,Napĺafoĺgó
Egyesített ovoda Kincskereső Tagővoďa hőszĘetelés (udvađ homlolgati és tilzfal)
ĺyí|ászátő cseÍe' utcai homlokzat felúiítása'' tźÉgyő kozbeszetzési e\játás tekintetében a
következő ĺyj]atkozatot teszem:

Nem állnak fenn veltink szemben zkozbeszetzésekől szőIő 2075. évi C)(L[I. t<irvény 62. s (1)-(2)
bekezdésébeĺmeghatatozottkövetkezőkizätőokok:

62.S
(1) Az eLjáńsban nem lehet ajátrúattevő, tészvéteke jelentkező, alvőůJa|koző, és nem vehet részt
alkalmasság Ęazo|źsában olyan gazdaságs' szeĺeplő, aki
a) az alźbbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt
évben jogeĺős bíľósági ítéletben ĺĺĺiegállapitást nyeft' amig a btintetett etőéIethez ffizőđő hátrányok
alól nem mentesti'l.t:
aa) aBiiĺrtetőTörénykĺinyvĺől szőIő7978. éviIV. törvény (atovábbiakban:1978. évirV. töĺwény),
illetve a Btintető Törwénykönyvtől szőIő 2072. évi C. törvény (a továĺbbiakban: Btk) szeĺinti
bűnszeĺvezetben ĺészvéĄ ideértĺ'e a bűncselekmény bilĺszewezetben tonéĺő elkövetését is;

"Đ Lz 7978. évi Iv. töĺwény szednti vesztegetés, befolyással ilzétkeđés, befoýs vását)ása,
vesztegetés ĺemzetkozi kapcsolatokban, befoýás v ásáÄĄsa ĺemzetkozi
kapcsolatokban, hűden kezelés, haĺyag kezelés, illetve a Btk. )o(vII. Íejezetében meghatatozott
korrupciós bűncselekményet valamint a Btk. szerinti
hűtlen kezelés vagy haĺyag kezelés;
ac) az 7978. évt IV. töľvény szednti költségvetési csalás, európai kozösségek pénzugyt &dekeinek
megsértése, illetve a Btk. szednđ költségvetési csďás;
ad) az 7978. évlIV. törvény, illetve a Btk. szednti teffoÍ cselekmény, valaĺĺrint ehhez |.apcsolódó
felbuitás, blinsegély vagy kíséĺlet;
ae) az 7978. évĺ IV. ttitvénn illetve a Btk. szeĺinti pénzmosás, valamint a Btk. szednti terodzmus
frnaĺszítozásai
af) az 1978. é\Ą [V. törvény, illetve a Btk. szeĺinti emberkeĺeskeđelem, valamint a Btk. szednti
kényszermunka;

A ^,7978. 
évl[V. törénn illetve a Btk. szeĺinti veÍsenyt koÄátoző megáĺ|]apodás kózbeszeĺzési és

konces s zió s e|játásbaĺ;
ú) 

^ 
gazdasá$ szeteplő személyes joga szeriní ̂

z 
a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló

bűncselekmény;
b)"gy évnél ĺégebben |ejátt adő ' vámfrzetési vagy tarcadalombŁtosítási |áĺulékfizetési
kötelezettségének flem tett eleget kivéve, ha tanozását és az esetleges kamatot és
bírságot az ajáĺnLat vagĺ tészvételi jelentkezés benýtásáĺak időpontjĘ megfizette vagy ezek
megfi zetéséte hahsztast kąp otĘ

") vége|számo|as abtt ál1' voĺatkozásátbaĺ csődeLjfuás eltendelésétől szóló bfuőság1' végzést
kozzétettet az e|7eĺe inđított Íetszőt"'o|asi e|jáńst iogetősen e|ĺendeltét vagy ha a gazdasíg|
szeteplő személyes joga szeĺnti hasonló eljfuás van folyamatban, vagy aki szeméIyes ioga szednt
hasonló helyzetben van;

a Az aiánLattqő' kôzös aián|attétel esetén a közös aiánlattevôlk kĺĺlön-kĺilön teszik meg a nyi|atkozatot!

fc?



d) tevékenységét felfiiggesztette vagy akinek tevékenységét felfiiggesztették;
e) gazdasäg1', illetve szzkmal tevékenységével kąpcsolatban bűncselekmény elkövetése az e|mű|t
hátom éven beltił iogetős bíńsáę1ítéletben megáilapitást nyert;
f)tevékenységét a |ogi személlyel szemben ąlkąknazbató btintetfiogi intézkedésekĺől szóló 2001. évi
CIV. töĺwény 5. s (2)bekezdés b) pontia alapjánvagy az adott közbeszetzési e|jfuźsban televáns
módon c) vagy g) pontia alapjárn abfuőságjogetős ítéletében koiÁtozta, az elĺ7tas idď1e z|att,vagy ba
az aján7attevő tevékenységét más bítóság hasonló okból és módon jogetősen kor]atoztz;
g) közbeszetzésí eljárásokban valrő ńszvételtől a 1ó5.s (2) bekezdés f) pontja z|zpján jogerősen

eltiltásta keĺĹilt, a Kozbeszetzésí Döntőbizottság vw - L Rőzbeszeruésí DóntőbŁottság
batátozataĺak feltiłvŁsgán^a esetén - abíńsägálta|jogeńsen megállapított időtartam végéĘ;
h) końbbi közbeszetzési vagy koncessziós beszetzési eljfuásbaĺ hamis ađatot szolglltatott vagy
hamis ĺyilatkozatot tett ezétt lz eLjfuásbőI kJzáLfi^t és a kĺzfuäs tekintetében jogoĺwos]atta nem
keńilt sot 

^z 
&intett kozbeszetzési eljárás |ezánilásáĺtőIszämitottháĺom évĘ

i) az adott e|jfuásbaĺ előít. adatszo|g!|aúsi kötelezettség teljesítése sotín l valóságnak nem
megfelelő adatot szolgphtzt (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tafiatmaző
ĺyilatkozatot tesz, vagy a kozbeszetzési eljfuásbarl etőzetes igazolÁsként benýjtott ĺyilatkozata
ellenéľe nem tud eleget tenri az alka|masságoą aktzfuő okokat vagy L 82. s (5) bekezdése szednti
kĺitériumokat éĺiĺtő Ęazo|ási kötelezettségének (a továbbiakban egyiitĺ hamis nyilarkozat),
amennyiben
ia) a hamis adatvagy ĺyjlatkozat étdemben befolyásolja az ajőn|ark&őĺek ahzátátsta, az alkalĺnasság
fenĺáilĄsán, az aján7at műszaki leíľásnak való megfelelőségéĺe vw 

^z 
ajáĺnhtok értékelésére

vonatkoző dĺintéséq és
íb) a gazdaság1,szeteplő szándékosaĺ szo|gp|tatotthamis adatotvagy tett hamis ĺyj]atkozatotavagy az
adotthýzetbeĺ általá.ňlan elvárhatő gondosság mellett egyéľtelműen fel kellett volna ismemie, hogy
az íItz|a szo|gpltatott adat a valóságnat illetve ĺyĺIatkozaa a tendelkezéséte állő Ęazo|ások
taÍta|fuáĹz-k nem felel meg
i) esetében az ajánlatk&ő bizoĺýtaĺĺ tudja, hogy az adott e\jfuáĺsban megkísételte |ogtalanul
befolyásolni az ajánlarkétő döntéshozatąli fo|yamatáą vagy o|yaĺ bizalĺnas információt kísételt
megszerczĄ amĄ iogtalaĺ előnyt bŁto{ttana száman a közbeszetzési eljfuátsban, vagy korábbi
kozbeszerzésí vagy koncessziós beszetzési etjfuäsbőI ebbőI az okból kjfá,ftź,t és a 1"..z,17Ą3

tekintetében iogoĺvoslatĺa nem keľĹiłt sot' Lz &intett kozbeszetzési eliáĺás lezáru|ásätőI számitott
háĺom éĘ;
l) haĺ.mąďk otszágbeli állampolgĺár Magyatoĺszágon engedéIybez kotótt fog|a|koztaľása esetén a
munkaiigyi hatőságáltala e|leĺőrzéstőIszőLő 7996. évlDorv. töĺvény 7/'Ą. s-
a a|apján két évnél nem tégebben jogerőre emelkedett kőzĘazgatási vagy aĺnak feltilvizsgálata esetén

bfuősíg1 hatÁtozatban megállapított és a központi koltségvetésbe töténő befizetéste kötelezéssel
vugy rz idegemenđészeti hatóság áůtal a hamlaďk országbeli áttampol'gátok beutazásáĺól és

tatőzkodásfuőIszőIő tóĺvény szednti közrendvédelĺni bítsággalsújtott jogszabőlysértést követett eL
m) esetében a 25. $ szerinti összeféĺhetetlenségbő| illetve a közbeszetzési e|játás előkészítésében
valő előzetes bevonásbóletedő veÍsenytoÍzľ!ást a gazdasáęi szeľeplő lľĺzfuásáĺ kívíił nem lehet más
módon orvosolĺri;
n) a Tpvt. 11. $ a, vw az EUMSZ 101. oklre szednđ háĺom évnél nem ĺégebben meghozott -
jogeĺős és végrehaitható veĺsenyfeltigyeleti hatátozatbanvlgy a versenyfeltigyeleibatÁtozatbtőság'
feliivlzsgílaa esetén a bítősäg jogetős és végrehaithatő batÁtozatgban meýIapitott és bírsággal
súitott iogszabáiyséttést követett el; Y^gy ha az ajánlattevő ilyen iogszlbáIysértését más
vetsenyhatósäg vagy bítősáłg - háĺom évnél nem tégebben - jogeĺősen megállapította és egytttal
bfuságot szabott ki
o) esetében az ajánJatkéń bizoĺýtant tudja, hogy az adott közbeszetzési eljańsbaĺ az ajádattevő a

Tpvt. 11. $ - a, vagy az EIJMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el kivéve, ba a gazdaság1'

szeĺeplő az ajáľnlaą targydásos e|jfuásban és veĺseny1rfubeszédben végleges ajádat benýjtását
megelőzőeĺ a Gĺzdaság1 Versenyhivatal száman a Tpvĺ 11. $ -ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe
titköző magatattást fehtĄa és a Tpw. 78/A. $ (2) bekezdésében foglalg a bfusíg me|]őzéséte

)CIt



vonrtkoző feltételek fennällásät z Gndaság1 VeĺsenyhivataI a Tpvt. 78/C. $ (2) bekezdése szerinti
végzésébenmeg!|Japította;
p) a 135. s C/) - (9) bekezdése szeĺinti előleget Ílem a szetzőđésĺek megfelelőenhasznáIta Ą és ezt
hátom évnél nem tégebben meghozott, iogeĺős bfuőságq, kőzĘazgatási (vagy annak fehiilzsgáiata
esetén bfuőság1 hatÁtozat) meý|lzpította

Q) A gazdasägĺ szeteplő akkor sem lehet ajárúattevő, tészvéteke je|enrkező, a|vái]atkoző, és nem
vehet tészt aJkatmasság Ęazo|źtsában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottsáýĺak taga, cégvezetője vagy gzzdzsáĺg1 társaság
esetén annak egyedtili tagla,vagy személyes ioga szednti hasonló igyvezető vagy felügyelő szervének
tagia, illetve személyes joga szeĺnt az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkonel rendelkező
szeméIy olyan személy, akivel szemben zz (1) bekezdés a) ponýában meghatátozott bűncselekmény
mjatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet }ĺLoztak és a biintetett előélethez ffiződő hátrányok alól nem
mentesü'lt, vagy
b) az (1) bekezdés a) poĺýábaĺ megbatÁrozott bűncselekmény mlatt a iogerős ítéletet az elmúlt öt
évben - vagy ha ez tövidebb az adott brincselekmény kapcsán az e|itéIt btintetett előé|ethez fűződő
hánáĺyok alóli mentestiłéséhez szfüséges időn beltil - olyan személlyel szemben hoztak, a|<ĺ a
bűncselekmény elkövetésekoľ a gazdaság szetepkő vezető tisztségviselőie v^gy

feLĘyelőbŁottsäglnak taga, cégvezetője vagy gazdaság1' tátsaság esetén annak eg;redtili taga, vagy
személyes joga szeĺnti hasoďó Ęyvezető vagy felügyelő szewének t"gla, illetve az előbbieknek
megfelelő döntéshozatali jogkorel rendelkező személy volt.

Keltezés (helység év, hónap, nap)

(Cégszerű ąlő,ítás a kötelezetts égváiląJásta
jogosult/iogosultak, vagy a|áfuás a

meghatalmazott/meghata|mazottakńsz&őI)
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3 / B. sZ. I\mLATKoZATMINTÁ

I{YII-ATKOZAT

Igzl.lRo oKoK FENN NEM ÁrĺÁsĺ.TEKINTETÉnBN
(I<bĺ 62. $ (1) bekezdés ka)-kb) alpontja tekintetében)

Alulírott ....., mint a..., (,Aĺjő,nLattevő

megnevezése) (Ajädattevő székhelyQ,
('ťĺjánlattevőt ĺyĺ1lváĺtaľ..ő cégbítőság neve), (Ajädattevő
cégegyzékszáma) nevében köteLezettségváůLa|źtsta jogosult (tisztség męielölése) a

Budapest Fővátos VIII. keĺĹilet Jőzsefvátosi onkoĺĺnányzu\ ffijflt AiáLf,]atkéÍő által ,,Napnfotgő
Egyesített ovoda Kincskeĺeső Tagóvoda hőszĘetelés (udvađ homloloati és tinÍal)
ĺyí|ászätő cseÍe' utcai homlole'at Íel{Ąítźlsa,, tatgyű közbeszenési eljítás tekintetében a Kbt. 62.

$ (1) bekezdés ka)-kb) alpontia a|apjőĺaz ahbbinyilarkozatot teszem:

ka)

Nem az Euĺóođ Unió. az Eutóođ Gazdasáđ Térségvaw
a' Gazdasäsi Egviittmfüödési és Feilesztési Szercezet
tapá|]amáblĺ. a' Kereskedelmi Yijámzercezet
kiizbeszetzési meoállaoođásban tészes Ąlląĺĺo$aa vaĺlv az
EUMSZ 198. cikkében említett tensetentúli oĺszások és

terĹiletek !áĺĺľrelvikében vagv nem olvan ál|amban
tendelkezik szeľvezetünk adóilletőséggel. amellvel
Mawatotszőpĺak kettős adózas elkeriilés&ől szóló
ewezméĺve van. vaplĺI amellvel az Euĺóoai Uniónak
kétoldalú mesáJ]apodÁsa vaÍI a kozbeszenés tetén

kb) Ąíĺ|attevő olyan tztsaságnak minőstiĺ' melyet
szabáhy ozott tőzsdéĺ nem 

i 
egyezneks

'ťĺjánlattev ő olyan táĺsas ő,p*
min $säf melyet szabalyozott

tőzsdéĺ ieweznek6
A pénzmosäs és a tenodzmus frnanszítozäsa mege|őzésétő
2007. évlC)oo(VI. töĺvény (a továbbiakban: pénzmosástó

'Đ 
o"gy'")-'o a|poĺĄa szednt đefiniált va|amennyi tényIeg

ái]aĺdő lakóhelvének bemutatása tekintetében nvilatkozom:

l és megaka dáĺIyozáĺsfuőI szőIő
IszőIő töĺwény) 3.$ r) pont ta)-
ps tulajdonos nevének és

valamennvi ténvleses tulaidonos neve:
valamennvi ténvleses tulaidonos áů]^f,dő lakóhelve:

Keltezés (h"ty'és év, hónap, nap)

(Cégszeľű a|źĺlĺás a kötelezetts égvá|lą|Ąsn

|ogosult/jogosultat vagy a|aítás a
ott / meghatÄmazotta,k ńszétől.)

5 xé6ok a megfeleló ĺészt alálrúani!
6 Ké6uk a megfete|ó részt ďáh|'|mi!
7 Amennŕben az ajánlďtevőt nem jegyzik szabá|yozott tőzsdén
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3 / C. sZ. I{nLA,TKOZÁTMINTÁ.

NYILATKOZAT

IízÁRó oKoK FENN NEM ÁrrÁsĺ' TEKINTETÉnBN
(Kbt. 62. $ (1) bekezdés kc) z|ponýa tekintetében)

Álulírott ......, mint L.... (Ajänlattevő
megnevezése) (Ájánlattevő székhelyQ,
(A|ánla6gv6t nyiváĺtanő cégbfuősĘ neve), (Ajánlattevő
cégegyzékszána) nevében kötelezettségvállalásta jogosult .. (tisztség męjelölése) a
Budapest Fővátos VIII. keĺtilet JőzseÍvátosi onkorm:ínyzĺ\ friÍtt Ajänlark&ő által ,,Napnfotgő
Egyesített ovoda Kincskereső Tagővoďa hőszĘetelés (uđvad homlokzati és tűzfal)
nyilászátő cseÍe' utcai homlokzat fel{Ąitása'' tá,syűközbeszetzésí e|jfuás tekintetében aK'bt. 62.
$ kc) alpontia a|apiánaz a|ábbiný|atkozatot teszem:
a)

,ĄIulírott miĺt afaz kötelezettségvállalásta
jogosult képviselője a Budapest Fővfuos VIII. keĺĹiletJőzsefvfuosi onkonn'ínyzat, mint Ajäĺllatkétő
által,,Naptafotgó Egyesített ovođa Kincskeĺeső Tagóvođa hőszĘetetés (udvad homlokzađ
és tűzfal) nýIiászátő cseÍe' utcai homloluat feluiítĺĺsa'' tfugyban indított közbeszetzési
e\jfuásban ezíltoĺnyilatkozom, hogy ajánJattevőben közvetettenvagy közvetlentil több, mint 2ío/o-os
tulajdoni résszel vugy sztvazati joggal rendelkező jogi személy vagy szeméIyes ioga szednt jogképes
szeffiezetnincs.

VAGY

b)

Álulított nlnt afaz. kötelezettségvalalasta
jogosult képviselője a Budapest Főváĺos VIII. keĺtiletJőzseÍvfuosi onkorrnáLyzat, nnt Ajáĺiatk&ő
által ,,Napnfotgő Egyesített ovoda Kincskeľeső Tagóvođa hőszigetelés (udvad homlokzati
és tűzfa|) nýlászáttól cseÍe' utcai homlokzat felúiítása'' tátgybaĺ indított kozbeszetzési
e|jfuásban ezítoĺ nyilatkozom, hogy ajín|attevőben közvetettenv^gy kozvetlentił több, mint 25o/o-os

tulajdoni tésszel vugy szľv^zati ioggď rcnde|kező jogi személy vagy szeméIyes ioga szednt jogképes
szemezet van, mĄ(ek) az a|Ábbi(ak):

Szeĺvezet neve: Szesĺ ezet szélłJrelve:

Továhbá nyilatkozom, a feĺt męjelölt szeťvezet(ek) tekintetébeĺ a Kbt. 62.
aLpoĺýa szerinti kzfuő feltételek nem állnak fent.
( Keltezés @.ly'és év, hónap, nap)

$ (1) bekezdés kb)

(C égsz etű ą|Á it Ą3 a k<itelezetts égv áIa|Ásn
jogosult/jogosultat vagy e1áírĄ3 a

megLratdmazott/meghatalmazottrktészétőI)
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, / D. S Z. NYrr-ATKO ZATMINTA

Nyilatkozat a l(bt. 67. s (4) bekezdése alapiáĺ
(ajánlattevĘ közös ajánla ttevők m ;nf, ęgyjlęę)

Álulíľott . ..., mint a .... (.ťĺján1attevő

megnevezése) (Aiĺánlattevő szélĺüĄe),
(.ťĺjänJattevőt ĺyllváĺtznő cégbítőság neve), (Ajádattevő
cégegyzékszána) nevében kotelezettségválla|ásĺa jogosult (tisztség męjelölése) a

Budapest Főváĺos VIII. kerĹiletJőzseÍvatosi tnkormĺányz^\ mint Á!ĺínlatk&ő áital,,Irĺaptafoĺgó
Egyesített ovoda Kincsketeső Tagóvoda hőszĘtelés (udvad bomlokzati és tilzfal)
ĺyilászátő cseÍe' utcai homlolz'at felűiítása,, tźÉgrő kozbeszetzési etjfuás tekintetében ezĹlton
nyilatkozom, hogy a szenődés teljesítéséhez nem vesztink eé"yb. a Kbt. 62. $-ban meghatÁtozott
kuzőLxő okok hatálya a|Á, tanoző a\válLa|kozőt, va|zmint az áltzľunk az at]sa|massági követe|ĺnény

Ęazohsáĺban tészt vevő gazdaság szeteplők ÍIem trttozĺak a Kbt 62. $-ban megbatátozott kizfuő
okokhatźůyaďá.

< Keltezés (helység év, hónap, nap)

(Cégszeń a|áfuás a kötelezett ségvźildásn
iogosult/iogosultak, vagy dźĺtís a

meghatalĺnazott/rneghataLmazottakńszéń|)

Megiegyzés:

Közös ajárflattéte|esetén ezen nyilatkozatotva|amennyi közös Ąárůattevőĺek kiiłön-kiilon meg kell
tennie.

o Á,)
#ĺl'-



4. S Z. I\II.ILATKo ZÁTMINTÁ

Nyilatkozat a l{bt. 66. s (4) bek szeĺint

(ajänlattevő,kozosajánlattevőkmindegyike)

Á'lulírott mint af az.. kötelezettségvá|ląlásn

iogosult képviselője a ,,Naptafoĺgó Egyesített óvoda Kincskeľeső Tagóvoda bőszĘetelés
(uđvađ homlokzati és tűzfal) nyílászátő cseÍe' utcai hoĺ''|o|uat felfĄitása', tfugybaĺ indított
közbeszetzési eLjőrősbaĺ ĺyilatkozom, hogy a kis- és kozépvállalkozásoktő|, fejlődésfü tamogatasfuő|
sző|ő 2004. évi )ooilV. törvény8 szednt az a|tzJamképviselt zjáriattevő
o Miktovállalkozäsnak
o Kisvállalkozásnak
o KozéPvĄlląlkozäsĺak
minőstił

YLgY

. nem tattozika2004. évi)ooilV. tĺiĺwénv* hatÁW a|á.

< Keltezés (h"ly'ég' év, hónap, nap)

(Cégszetű Ąáfu ás a kötelezett ségv Á1|ą|fup

jogosult/jogosultat vagy ĺ|afuás a
megbatzlmazott/meghatz|mazottakńsz&őI)

Megíegyzés: Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 60. s (5) bek. szeĺinđ nyilarkozatot valamennyi kozĺis
ajánląttevőĺekkiilön-ktilönmegkelltennie.

8 2oo4. éviXXXN. tv. 3. 5
(1) rrv-nar minősÜ| az a vá|la|kozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főné| kevesebb, és
b) éves nettó árbevéte|e |egfeUebb 50 mi||ió eurónak megfe|e|ő forintösszeg, vagy mér|egfőösszege

|egÍeljebb 43 mĺ|lió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) ł rrv kategórián be|ü| kisvá||alkozásnak minősÜl az a vá||alkozás, ame|ynek

a) összes fog|a|koztatotti |étszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevéte|e vagy mérlegfőosszege |egfeljebb 10 millió eurónak megfe|e|ő forintösszeg.

(3) e rrv kategórĺán belÜ| mikrová||a|kozásnak minősü| az a vá||a|kozás, ame|ynek
a) osszes fogla|koztatotti létszáma 10 főné| kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mér|egfőösszege |egfe|jebb 2 mi||ió eurónak megfe|e|ő forintÓsszeg'

(4) ruem minősri| KKV.nak az a vá||a|kozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvet|en vagy
közvetett tu|ajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga a|apján . kii|ĺjn-kÜ|ön vagy egyÍ.ittesen

' meghaladja a 25olo-ot.

* A fe|soro|t |ehetőségek közÜ| a megfe|e|ő a|áhúzandó, vagy más módon, egyéńe|műen jelö|endő!
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5.SZ. NmLA'TKoZATMINTÁ

Nyilatkozat felelős fotdítĺĺsĺól.

Álulfuott ntnt a/az kote|ezettségváLla|ásta

iogosult képviselője a Budapest Főváĺos VIII. keĺĹiletJőzsefvarcsi onkormányzat, mint lĺjánhtk&ő
által 

',Napnfotgő 
Egyesített ovoda Kincsketeső Tagóvoda hőszĘetelés (udvađ homlolzati

és tinfal) ĺyí,lászätő cseÍe' utcai homlola,at ÍelfĄítÁsa,, tfugybm indított kozbeszetzési
eLjfuásbaĺ nyilatkozom' bogy az ajánlatban becsatolt iđegen nyelvű iĺatok felelős fotdltásäĺak
tata]ma a Íotdítas alapjáral szotgllő dokumentum tafialmával teljes méľtékben megegyezik.

<< Keltezés (hĄség év, hónap, nap)

(Cégszeľű a|áÍĺás a kótelezett ségváů)a|ásn
jogosult/iogosultat vagy a|Áfuás a

megbatalmazott/meghata|mazottakńszéńI)

. Abban az esetben tö|tendő ki, ha aján|atevő idegen nye|vií dokumentumot csato| az aján|atban, és annak
fordítását nem hite|es fordítássa| nyújtotta be.
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6. SZ. I{YIIÁ,TKoZÁ.TMINTA

Nyilatkozat ĺizleti titokról

Álulírott ......, mint ^.... (Ajän|attevő
megnevezése) .. (Ajánlattevő székhelyQ,
(Aiánlattevőt ĺylbváĺtanő cégbfuőság neve), (Ajánlattevő
cégegyzékszáma) nevében kotelezettségválląlĄsn iogosult ... (tisztség mę|elölése) a

Budapest Fővátos VIII. kerĹiletJőzseÍvátosi onkotmäĺyza7 mint Ájánlatk&ő áItaI,Ąaptaforgó
Egyesített ovoda Kincsketeső Tagóvoda hőszigetelés (udvaľi homlokzati és tűzfal)
nyí|ászátő cseÍe' utcai hom|ol<zat feltĄitása,' tfugý kozbeszetzési e\játásőban benyúitott
aiánlatunk:

a) ilzLeĺ titkot ĺem tafia|lnaz

b) a({bt.44. s (1) bek. ďapjáĺ az aján|atuk következő adztai minősiiłnek tizleti titoknak, amelyet
elkiiłöniiłten csatolunk az a|ábbi oldalakon:

A Kbt. 44. s (1) bekezdése szednti indokolást, amely ĺészletesen a|átámzszýa' hogy a b)

meghatÁtozott infotnáclő vagy adat nyl|válnosságra bozata]a miért és milyen módon
ańnytalaĺ sérelĺnet, csatolom.

Keltezés (h"ly.és év, hónap, nap)

pontban
okozĺa

(C égszeďl ůáitás a kötelezetts égv á|1 ą| Ąsn

|ogosult/jogosultak, vagy aLátíĺás a meghatalmazott/ meghatatmnottakńszéĺőL)

A negfelelő ĺ,ís7aláhúrynd.łő !
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7. SZ. I{YILATKoZÁTMINTÁ

Nyi|atkozat a kiegész ítő tźĄékoztatásokról

Álulított ...., mint a .... (Ajän|attevő
megnevezése) .. (A|ánlattevő székhelyQ,
(AjánJattevőt ĺyiváĺtanő cégbfuősíg neve), ('FĺjäĺI,zttevő
cégtregyzékszőĺnn) nevében köte|ezettségváLlahsra jogosult ... (tisztség męjelölése) a
Budapest Fővfuos VIII. keĺĹiletJőzsetvátosi onkorĺnáĺyza\ mlĺt Ajárnatk&ő áttal,,Napraforgó
Egyesített ovođa Kincsketeső Tagővoda hőszĘetelés (uđvad homlokzati és tilzfal)
nyílászátő cseÍe' utcď homlo|aatfel{Ąitátsa,,tÁtgyűkozbeszetzésieLjfuásában kiielentem, hogy

a) nem kéfťúnk és nem kaptunk begészitő tájékoztatást

b) az ĺjáĺlatk&ő kiegeszítő tájékoztatásät megkaptuk és az aiánlat ósszeá|]itasakot figyelembe vettĹik.

Keltezés @"ly'ég' év, hónap, nap)

(Cégszeďl a]áútás a kötelezetts égválla|ásn
j ogosult/ j ogo sultat v agy a|afuás a meghatalnazott f meghatalnazottak ńsz&ő\

A neýhlő nés7aláhúrynůí !
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Aiántatkéľő l(bt. 69. $ szeĺinti felhívása esetén az ette felhívott aiőn|attevőkáLltal
benýitandő nyi|atkozatokiegyzéke az alkalmassági követelmények Ęazo|ása kapcsán

P.ĺ. alkalnassági ktiuetelnéry igaryolái nőd:
A 32l / 20l5. (X.30.) Koĺrrl. rcndelet 19.s (ĺ ) beke4lĺsének a) pon|.a alapján csatolni kell
a4 előgő lłgfelebb j leýt iiýti éu _ általłźnos foryalni adłí nélkiil sýnított _ t,lJ,'
áĺÚeuénlźúl są,íh erudeti, cegsryeún aláht nJilatkoąatot, attlíl fłgően, bog ,< ajánlłĺteuő

nikor jött lźtrc, illłtae mikor ke71lte ney a teuékeryséýt, amenn1iben eą,ek a4 adatok

rendłlkeąéslv állnak.

M. ĺ . alkalnassági kćÍaete lnén1 Ęary lłźsi nód:
A 32ĺ/2015. (X.30.) Kom. nndłtłt 21.s Q) bekeryl,ís,ének a) pony'a alapján aą

felbíaźs negkiildłsének napjáníl aissąafelĺ s4źmí.tott 5 éu sonźn beJ{erytt

Qel1uí'tett, műs7aki átaůźs-átuétellel lłryźrult) epít,éi beruhá4źsra és/aag ąítési kiaintłry,ísi

teaékerységn uonatkoąlí munkáinak ismertetését, aą alábbi furtal'ommal:
. a syeĺ4ődłs tátgát
. aą e luégąett n un,Hźk fe lsom Lźsát;
. a4 e llensryolg,źltatás ĺletflí iissąeýt,
. a telesítés idłjét (éa/ ł]ó/ną) (KEZDÉS r,s nnrr,Jr,ZES IS) és heĄét,
. a nűsąaki átadłźs-átaétel időpony.át (,ía/ bó/ ną)

A bemutatott ĺefercnciákat a j2ĺ/20ĺ5. (X.30.) IÖĺru. rcĺdelet 2j. I sryint csak a
szeĺződést kötő másik ÍéI áIaI kiadott Ígazolással lehet igazolni. akként,
bogl aąigąolłźsnak afent etőít unalmon kíĺłiil aąakbbiakat kell tańalna7nia:
. a srytryődést ki;tő násikŕl ileile, cĺŕile,
. n1ilłtkovyi kell amől, hog a teluĺtés a(előínźsoknak és a sryl7ődłsnek negfelłlőn tłiĺtént-

e.
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Nyilatkozat a pénzĘyt-gazdaság alkalĺnasságól

Álulíľott ...., mint a .... (AjőnLattevő

megnevezése) ,. (Ajádattevő
(AjáĺJattevőt nyilvánartó cégbitősäg neve),

székhelyĐ,
(Á|ánlattevő

cég;1egyĺzékszáma) nevében kotelezettségváÄ)alásta jogosult ... (tiszség męiekilése) a
Budapest Főváros VIII. keľíiletJőzseÍvarcsi onkorľľáÍ7yzu\ mint Ajánlatkéń áůtzl-,,Naptaforgó
Egyesített lvoda Kincsketeső Tagóvoda hőszĘetelés (udvad homlolĺzati és tinfal)
nyí'lászátő csete' utcai homlo|u,atfe|ŕĄitása',targyűközbeszetzésie\jfuásäban kiielentem, hogy
az aián|attételi hatĺĺľidőt megelőző 3 |ezátt iŁleti évben - általáĺos fotgalmi adó nélkíil
számított- telies átbevételĺink az alátbbi összeg volt:

Keltezés G"ly'és év, hónap, nap)

(Cégszeľű dáińs a k<itelezetts égv ä|Lahsta
jogosult/jogosultat vagy a|aíĺás a

meghatalm azott / meghatalma zott^k ńszétőI)
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Nyilatkozat koĺábbi teljesítésekĺől

a327/2015. (x.30.) Korĺr. ĺendelet 21. s (1) bekezdés a) ponqa tekintetében

Álulírott mint a ('ťĺjáĺ|attevő
megnevezése) ......:. .. (Íĺjánlattevő székhelyQ,
(Ajárizttevőt ĺyt|váĺtatő cégbitősíg neve), ('ťĺjĄnląy.ęy5

cégegyzékszáma) nevében kötelezettségválldásĺa jogosult (tisztség męjelölése) a

Budapest Főváros VIII. keĺtiletJőzseÍvátosi onkorĺn'áĺyza\ nnt AjőnLatk&ő íItal,,Naprafotgó
Egyesített ovođa Kincsketeső Tagóvoda hőszigetelés (udvađ homlolĺzati és tilzÍa|)
ĺyílászátő cseÍe' utcai homlo|aatfelÍĄítása''tá,synkozbeszetzésieLjáńsá.ůlan kiielentem, hogy
a lelen kiizbeszerzési e|áĺáshoz kapcsolódő eLjáĺáłst megindító felhívás megktildésének ĺapjátő|
visszafelé számitott 5 év során a következő rcÍeteĺclákat teliesítettiik:

A szetződést kötő mĺísik fél neve,

címe

építési betllházősn és / vagy építési kivitelezési tevékenységte
és / vagy hőszigetelési tevékenységre vonatko ző rcÍeteĺcja

bemutatása

Az e|végzett munkák felsoĺolása

Áz ellenszo|g!ůtatźĺs nettó osszege Ft-ban

Teljesítés ideje ftezdés és befejezés ĺaptáĺflap pontossággal
(év, hónap, nap)

Kezdés:

Befeiezés:

Műszaki átzdás-áw étel időpontj a (év / hőĺap / n"Đ

Teljesítés hĄe
A teljesítés az etőíúsoknakés a szetződésĺek megfelelően

tórtént-e? Qgen/ nem)
Ęen/ĺem

Keltezés (h.ly.és év, hónap, nap)

(Cégszetű ďátĺtás a kötelezetts égváila|ásta

iogosult/jogosultat vagy a|áiĺäs a

meghatalmazott/meghatalmazottakńsz&őI)g
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KtvIT ELE zÉsl szľ,pzŐpÉs

amĄ létejött egytésztőI a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefu áĺosi onkoĺmányzat
székhelye:
ađőszĄ,ną:
szám7zv ezető pénzintézet neve: [szeződéskötéskot kitöltendő]
bankszámlą szőmaz [szerződéskötéskot kitöltendő]
képviseletéb eĺ eljítő személy neve:
Telefonszá m : fszetző đésk<itéskor kitöltendő]
Faxszám: [szerzőđéskötéskot kitöltendő]
E-mail órn: |szetződéskötéskor kitóltendő]
mint Epíttető
- továbbiakban,,MegÍenđelő.. .

mástésztőI

címe, székhelye:
ĺyllv ántatő cégbíróság neve:
cégegyzékszäm:
adőszáma
bankszám1aszátna (pénzfoĺgalmi szám)a számą):

képviseletébeĺ e\jfuő szemé|y neve' megÍIevezése:
Telefonszám:
Faxszám: -
E-mail đm:
mintVállalkozó

- továbbiakban ,,Vállalkoző, (egýttes eĺnlítésfü esetén: ,,Szerzőďő Felelď' vagy ,,Felelť) kozott
j<itt létte az alá.ŕ.bi feltételek szednt:

t. Iĺszenődésmegkötésénekelőzményei

Budapest Főváĺos VIII. kedilet Jőzsefváłtosi onkotmányzat a kozbeszetzésektő| szőIő 2015. éyĺ
C)(I,[I. törvény (toaĺźbbiakban: Kbt.) 115. $ (1) bekezdése szetinđ hfudetmény nélkĹili tfugya|ás nélkiili
közbeszetzési eljáĺást kezđe.ményezettLz ajáĺnlattéteh felhívás 2076. . ..... -i megktildésével az

,,Napĺafoĺgó Egyesített ovoda Kincsketeső Tagóvoda hőszĘetelés (udvad homloloati és
tilzf^|) nyíLászátő csete' utcai homlolaat Íel{Ąítäsa', txgyő"ůiĺĺ (a továbbiakban: Közbeszetzés
F;ljfuäs), amely e|jfuás eĺedményes lebonyolításánąk etedményekéĺt az etjfuáts nyeftese YálJa|koző
lett.

2. A'Szen'ődés táĺgya:
1. Megtenđelő megĺendĄ Yál]alkoző ped€ e\váilaLja jeleĺ s:'etződés a|apjőln a 1089 Budapesq
Blĺíthy ottó u. 35. szĄrn a|att taJáiható Napnfotgó Egyesített ovoda Kincsketeső Tagővoda udvad
homlokzati és tűzÍal hőszigetelését, ĺyflászfuő cseĄét vaJamint az ltcat homlokzat ÍeLíĄításáłt a
műszaki dokumentácĺőbaĺ, a jogszabályokbaĺ és az ánzott költségvetésben foglaltaknak
megfelelően.

)w



2. A feĺa' munka kapcsán Yá|]a|koző ezennel válląIja, hogy teljesk<irűen elkészíti és megvalósíga a

Munkát a teljesítési lĺataĺiđőrc,továtbbá z jőtállźsi (gatanciális) kötelezettségeinek eleget tesz.

3. Megrend e|ő }r,ozzájátrul alvállalko ző lgéĺyb ev éte|éhez.

4. Á kíilfölđi adóilletőségű Vállatkozó köteles a szetződéshez aĺĺa vonatkoző meghatalmazást
csatolĺri' hogy az illetősége szeĺinti adőbatőságtő| a magyat ađőhatőság közvetleniil beszetezhet a
Yá|]dkozőtavonatkoző adatokataz oszágokközötti jogsegély Ęénybevétele nélkiil.

5. Felek me8'állaPodnak, hogy Yál]dkoző a tevékenységét az ajádattéteh felhívás, a részletes
dokumentácíő, a mílszaki dokumentácíő és az őtazottköltségvetés alapiánvégzi.
Á Felek męáxapigźlt hogy a tészletes mennyiségeket az ajádattételi felhívás, illetve dokumentáció
tfita)fruzza.

3.A munkatedilet átaďás. őtv étele

l.Megrendelő a munkateĺĹiłetet a Vállalkozőval egyeztetett időpontban ldja át aYál]a|koző tészéte,
munkavégzésre alka|mąs állapotban. Á munkatenůet áttadás-áĺwételét fe[ek jegyzőkönyvben rcgzíĺk.
Az ätadás időpontjĺfuól Megtendelő előzetesen értesíti Y áů]z|kozőt.

2.,Ą. felvonulási épĹiłetek elhelyezése csak a Megtendelő hozzáĄáralását követően kezdhető meg.

3. Szetződő felek a munkatediłe t átadását a munkatedile t áttadős-áw ételével rcgziĺk.

4. Felek iogai és kiitelezettségei

1.Á Vállalkoző szavaĄa,hogy 5is2qki|e8 és minőségileg kifogáso|atlan kivitelben, a vonatkoző
t:ĺiagy^t és EU előíľásokban és szabvőnyokban meghatÁrozott minőségben, valamint a műszaki
dokumentácíő ą|apjáĺ teljesít. Á nem fentiek szednti teljesítést Megrendelő jogosult Yőlldkoző
költségéte és veszélyeĺe _ L felelősségvállalás meg1attása mellett _ újrakiviteleztetni,
amelyet Yáilakoző köteles baJadéktaJ^nulelvégezni. Á fenti iog nem étlntia Megtendelő azoĺ joý\
bogy a 11. pontban foglalq a szetződés hibás teljesítésével kapcsolatos e|źi]ásí j"g",l _ az ott
említett feltételek feĺnäl|ása esetén _ éljen.

AzI. osztźiýminőség megállapitálsauBpítésĘytfugazaĺSzabvány szednt történik. Vitás esetben a
Felek döntőként a Yít]dkozó költségviselése mellett az F;pítésĘyl Minőségelleĺőuő Innovációs
Nonpĺofit rn. (EľĺD minőség ellenőrzés etedményét fogadják el. 

-

2. Az e|akatt. munkatészek vŁsgálaa:
A Vá]lalkozó semmilyen eltakarást ĺemvégez a Megtendelő előzetes jőváthzgyősa előtt. A Yál]a|koző
az eLtakaxandó munkaĺészeket köteles 3 @fuom) munkanappal az ettakańs előtt a Megtendelőnek
beielenteni és az e|takatandó munkarészeket pńbavŁsgátat és ellenőnés cé|jáből a Megrendelő
tészéĺe |áthatővá és bozzáÍérhetővé tenni. Ámennyiben a YálLa|koző ezert k<itelezettségét
elĺnulasztia, í,gy a munkaľészek |áĺthatővá, tételéflek és a ÍeLtfuás előtti áilapot visszaá]]itásának
koltségeit a Yá|lakozó köteles viselĺri. Yől]dkoző nem kötelezhető a saját költségén tottéĺő
visszabontásta és az ettakatt. munkatészek láthatőváĺ téte|éÍe, ha a jeleĺ pont szednti bejelentési
kotelezettségnek eleget tett és Megĺendelő aYá|]alkozó bejelentését követő 3 (három) munkanapon
beltíla pńbavŁsgilat és ellenőĺzés céljából nem jelent meg.

3. Munkatediłet:
A Vállalkozó köteles a hatőság és a Megtendelő ekőíĺísai szerint a mrrnkatediletet elkedteni,
frgyetmeztető je|zések elhĄezésétől gondoskođni. A Yál]a]koző köteles a sziát tevékenységeből
szĄtrnaző hulladékot folyamatosan összegyűjteni és a munkateńileaőI sajät költségén ekzőllitzĺi és a
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munkateÍiiletet valamint annak közveden kömyezetét a tömleléktő\ szeméttőt és hulladéktól
mentesen tafiz;Í'i.

A hulladékb őI szátmaző bevétel a Y Ą|1ą1k ozó bevételét kép ezi

Yáů]a|koző a kivitelezési munkák sotán keletkező veszéIyes és nem veszélyes hulladékok kezeléséĺől

ffiités, előkezelés, szäL)itÁs, hasznosítás, áttrtfrŻtf^ntás) a voĺatkoző hatályos jogszabáůyok szeĺint
gondoskoclni köteles. Á keletkező hulladék azoĺ tészének, amĄ a kivtte|ezés soĺán a hĄszínen
flem kedil Íe1haszná|ásta, Yal]a|koző köteles gondoskodĺi annak haszĺosítÁsn engedéllyel
tendelkező vá)]dkozás tészéte történő átadásátő\ a nem hasznosítható hulladékok elszálIításfuőI és

áttalommentes elhelyezéséről.

4.Yál]a|koző a munká|atok sotán nem veheti béry'b" ĺkozwtak teĺiiletét takodásta, táto|ásn.

5. Á Válla]ko ző kfu elkerĹiléséte vonatkozó kótelezettsége:
A Vállalkozőt terheh valamennyi" kĺíľ elkerĹiléséte vonatkoző kotelezettség, így kĹilönösen a

Yáilatkoző áĺItaI a Munkík végzése céIiáből bé"yb" vett épiiłetekől Vállalkoző tevékeĺysége vagy
mu7asztasa okán lehulló tfugyak álal okozta kátét való felelősség. Vállalkoző Íele| a biztoĺság
előírások beanásäéq továbbáĺ a balesetelháĺitási előfuások szerinti valamennyi védő- és biztonsági
intézkedésért.
A Vállalkoző fe|e| az áitda L táfiglmunkák kivitelezésével összefiĘően Ęénybe vett segedei
qlke|mł2gttłt, meghatz|mazottĄ a\váL|akozőí, illetve szál]itőí tészétőI okozott kfuokért.
A Vá]lalkoző Íelel minden tgéĺyé4 amĄet az eLőbbi károkból' balesetekből és hiányosságokból
etedően a Megrendelővel szemben támasztaĺak. A Vĺállďkoző a Megtendelővel szemben nem
hivatkozhat arfta,bogy a teljesítésnél és a kivitelezésĺé| 

'gé"yb" 
vett segédeinek a kiválasztÁsänźl' és

azok feliigyeleténél íryy jáĺ- el, ahogy az az ĺdott helyzetben etvárhatő. Á Vállalkoző meĺtesiĺ a
Megendelőt az o\yaĺkáĺtéńtésí Ęények aló| amelyek a munkáival és szo|gfiltatásuval kapcsolatban
medilnek fel.

6. A Megĺendelő jogosuIt
- más vá]]dkozőval elvégeztetni a kifogásolt vagy hlányolt munk{kat a Yá|]a|kozó költségéĺe, ha
ÍeLszőlitÁsäta a Yái]a|koző a klfogásolt, vag5r hiĺányolt munkákat nem javtýa, illetve nem pótolja, a

Yźů]a|koző gaĺanciális fe|e|ősségvál1a|ásának megqatásíval. Á fenđ iog nem éĺntja Megtendelő azon
j"s"ĺ hogy a 11. pontban foglalq a szenődés 10 napot meghaladó késedelĺnes teljesítésével
kapcsolatos, vašY a szetződés hibás teljesítésével kapcsolatos e|źůlási jogźľľal _ Lz ott említett
feltételek fenn61|ása esetén _ éljen.
- Yál]a|kozőnak a jelen szeĺződésben vállalt fe|adatn e|Láasával kapcsolatos tevékenységét oĺáilőarl
vagy megblzólevéllel ellátott képviselője tévéĺ ellenőrizni olyan módon, hogy Yái]a|koző teliesítését
Megendelő ez táĺý tevékenysége ĺe akadáIy ozza.
- báo''"ty pótmunkít másvá]ja|kozóval elvégezteal" figyelemmel a Kbt. ĺendelkezéseiĺe.

7. Megrendelő köteles
-YáIdkoző tészéte abvĺtelezéshez szĹilséges munkatediletet tenđelkezéstebocsátaĺj.
-Yá]La|koző tészéte a szev,ődés szerinti dliakat megfizetni'
- a 322/2015. (x.30) Koĺn' tendelet ďapjáĺ sajätmaga vagy nevében e\játő szeméIy (szewezet)
tévén e|leĺőĺzĄhogy a szetzőđés teljesítése soĺán aYái]a]koző teljesítésében kizfuőIag a Kbt. 138.

$ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő a\vá|La|koző vesz tészt és az alvá|hlkozói teljesítés

atányanem ha|adja meg a Kbt. 138. $ (1) és (5) bekezdésében megbatÁtozott éľtéket.

8.A Kbt. 138. s (3) bekezdése aLapjáĺ a Yá)ldkoző a szetződés megkötésének időpoĺgábaĺ
bejelentette valamennyi olyan alvállalkozĄát" alo, a szetződés teljesítésébeĺ tészt vesz, és a
beieleĺtéssel együtt nyilatkozik anól is, hogy az ántda Ęéĺybe venni kívánt a|vál]alkoző nem áll a

kĺzá/Íő okok hatálya ďatt- A Yál|a]koző a szetzőđés teljesítésének időtartama a]att köteles a

LLL



Megtendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kivánt a|väl]a|kozőt előzetesen ítäsbaĺ
bejelenteni' és a bejelentésselegytitt nyilatkoznl arĺól, hogy zz aLta|a ĺgénybe venni kiväĺtakál]a|koző
nem áll a|ĺzá,ső okokhatáiyailatt,

9. Megrendelőnek ioga vaĺ az adott munkafázist teälhtaĄ ha az nem a tervnek és az elvátt.
rninőségnek megfelelő. TJtasítasa szerint a h1básaĺ teljesített tészt _ a ganĺcĺáhs felelősségvállalás
megryása mellett - megfelelő módon újĺa kell kivitelezni' amennýben az szakszerűen nem
javĺthatő. Az úirakivitelezési többletköltségek a Y á|]a]kozót teĺhelik.

A Megtendelő, illewe az álta|a kijelölt szet\rezet vagy személy |ogosult a kivite|ezési munlĺákat
folyamatosan e|7eĺőni. Á munkavégzésĺek az ajánlattéteh felhívásban és dokumentációban,
valamint a ÍIyefres ajőnlannk megfelelően kell történnie.

l0.Megrendelő utasítási i ogának gyakot|ása

Yálla|koző köteles Megenđelő äItaI adott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekintve attő|, ln ez
jogszabáIy,hatősäg' tendelkezés megs&téséte' 

^YLgy 
a vagyoĺbatonság (ideérwe az adaMagyont ís)

veszélyeztetéséĺe Yezetle, mivel ilyen esetben iogszerűen megaęĺaldhaýa a Yä|Ia|koző az utzsitas
teljesítését. Megľendelő vagy bámely nevében eljfuő személy célszerűtlen és/vagy szakszeĺűtlen
ltasításáta Yálla|koző köteles Megrendelő je|en szetződésben megnevezett kapcsolattattőjänak a

figyelmét halađéktalanul fuásbaĺ felhívni. Ámennyiben felhívás ellenére is fenntattja és fuásbaĺ
megetősíti Megtendelő az tasítasą úgy kóteles aztvégtehajtani" kivéve,ha az utasítás teljesítését
jogszeľűen megtagadh aýa Y álla|koző.
Megtendelő utasításai a teliesítést nem tehetik terhesebbé YáiLalkoző számän. Felek tögzíĄ hogy
Yől]z|koző teliesítésének tethesebbé tételét kĹilönösen nem jelenti az a köriilmény,ha olyan utasítást
ad Megrendelő, amĄ azt a cé|t szolgflja, hogy a szetződés teljesítése alatt is a lehető legteliesebb
mértékben mfü<idjenek a ĺ;'eglévő tendszeĺek.

ll.Vĺíllalko ző kote|ezettségei:

Á Vállalkoző kőte|ezí fiagat a szetződéses feladat teljesítés&e, az ajáĺIaaban és a szerződésben
foglaltak d^Pjá^, továbbá' a tevékenység végzésének feltételeit a YÁ|lą|koző "ry kóteles
fregsaeĹ\Iezoĺ' hogy bŁtosítsa a tevékenység bŁtonságos, szalszeďl, gazdaságos és hatátidőĺe
töténő befejezését.

Yálldkoző koteles továbbá a munkához szfüséges anyagok beszerzéséte.

,Ą' Yá||ąlkoző köteles a kivitelezés időtatamata ĺz ajáĺlattéteh felhívásban meghatźtozott
felelősségbiztosítást kötni vagy azt HĄeszteri és azt a szetződés hatílyba lęésének Í,ap1eĺg

Megrendelő fe|é Ęnotnl a[kénq hog5r a felelősségbiztosítási kótvény etedeti péIdányát bemutatja és

egy másolati pé|dáĺyát átaďja a Megtende|ő tészéte a szetződés hatÁIyba lęésének ĺapjfua.
Yál]a]koző köteles a felelősségbiztositást a teljesítési hatź.ĺľrđő |ejáttáą illetve a tényleges teljesítést
követő 15 napĘ fenntartani.

Yál|a|koző köteles lkjrvttelezés sotán gondoskođni a munkavédelmi és balesetvédelmi" tűzteĺdészei
és kcimyezetvédelmi előíľások betattásfuőI. A munkavédelĺni eszközöket és betendezéseket a

Yái]ilkoző köteles biztosítani a munkaváIlalói tészéte, h.ogy a biztonságos kivitelezési feltételek
adottak legyenek. Á Vállalkoző fe|adata a munkavá]lalói tészéte zz e|őzetes, illetve az időszĺkos
munkavéde]mi oktatások meglattása és a munkavédelmi oktatási naplóba va|ő bejegyzése, az

oktatáson ĺészwevőkkel valő a]áíntatasa. Á Yáilatkoző a mlnkaválhlői tészéte kóteles L
mukavégzésbez szfüséges minősített egyéđ véđőeszközöket biztosíaĄ azok viselését a
munkavégzés telj es ídőtattana alatt megkövetelĺri.



Yá|]a|koző a mlnl<avégzés sotán köteles betaľtani a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EtiM tenđelet szerinfi,
építésí folyamatok sotán megvalósítandó minimális munkavédelmi kóvetelményeket tögzitő
ĺendeletb en etőtttakaĺ

Á munkateĺtiłet Ęénybevételéhez sztikséges engedélyek beszetzése aYa]la]koző Íeln;daa.

Yä]la|koző köteles gondoskodni a szenődés tďjesítéséhez sztikséges aĺyagot beľendezésĄ
eszközöt gépek fe|hasznÁ]ásához sziikséges engedélyet taĺűsíwáĺyok beszezés&ől is, biztosítaĺĺa
kell továbbäazokkezelési" katbaĺtatási lefuásánat utasítasáĺzkbetaxtźĺsát.

72.A Yáłl|a1kozőnak a szetződés hatályba lęését követő 10 napon beliil kiviteli iitemterv.et
(oryanlzárcíős tefvet) kell benýitanją a Megrendelő nevében eljáĺó műszaki elLeĺőt tészéte. A'
fentieken túl Vállalkozőnak a szeruődés hatźiyba tęését követő 5 munkanapon beltił otganzáciős
tefvet kell benýjania.

73. A Vállalkoző a keńieĄ az tĺtézmények mfüödési feltételei és az egyéb tenđelkezések
figyelembe vételével végezhet hétvégen is munkát, azoĺbaĺ a héwégp munkavégzés esetén előĺe
leadott (egalább 1 nappal előre leadott) névsoĺban szeĺeplő személyek tznőzkodhatnak a

munkateriileten. A munkaidőn kív.ili és a héwégi munkavégzés sotán vezetőí engedély beszetzése
szfüséges.

14. A kcizveden munkavégzéshez szfüséges elektromos áran\ ťlnréteh lehetőség Ęénybevétele
bŁtosított, amelynek igenybevételét a Megrenđelő az intézmény í$án biztosíýa azzĄ hogy a
kapcsolódó költségeket aYá|]akozónak meg kell fizetnie. Á kapcsolódó k<iltségekmegfizetésének
mő diátő| a Y ái]atkozőĺak az intézményv ezetővel kell írásban egy eztetlrie.

A fenti Ęénybevétel az jltézmény ĺżemszerű mfüödését nem akadályozhaĘa.

Ha szfüséges őzési költség, akkoĺ az avál]a)kozőttetheh.

75. A kozteńiłet foglalással kąpcsolatos költségek a Yáů]a|kozót tethelit annak Ęéĺybevétele az
onkonnáĺyzat megfelelő ĺendelkezés eí dapjőĺ történhet.

5. Többletmunka és pótmuĺt<a

!. Szetződő Felek tögzítit hogy tartalék&eret kikötéséĺe nem keriil sot,, ezétt többlet-és pótrnunka
taralékketet tethére való elĺendelése nem lehetséges. A többlet- és póununka végzéséte bzfuőlag a
kőzbeszetzési e|jfuős keĺetében kötött szeĺződésľe voĺatkoző előíľások nleg3aľĺÁsávĄ a
közbeszetzési tórvénv vonatkozó ĺendelkezéseinek beartásával kediłhet soÍ.

6. A munka befeiezésének hatáđdeie

t. Teljesítési hatáĺdő szetzőđéshata|yba lęésének napjátőL 8 hónapĘ tatő batátozoĹt időtaftam,
amely akként éneĺdő, hogy a Yál]dkozőĺak a fenti időtatam alatt egybefiiggő 4 hőĺap alatt kell a
kivitelezést megwalósítania @efeiezne) Az egybefiĘő 4 hőĺap időtartamot a Vállalkoző az éĺĺtett
tĺtézméĺy vezetőjévet kölcsönösen íĺísbaĺ kóteles egyeztetni amely közösen egyeztetett
időtartamot a Megrendelő nevébeĺ e\jfuő műszaki ellenőmek jóvá kell hagynia. Á kivitelezés
befejezése alatta Megĺendelő a sikeĺes éshiáĺytalaĺámdás-őĺtvéteheljfuäs befejését érti.

Á teliesítési batźľľrdő a _ Megtendelő által is elfogadott _ siketes és hiánwalan mííszaki átaďás.,oo

áwételĺe vonatkozó iegyzőkönyv felvételének időpontiát ielenti.

Megrendelő n,Jjlatkozza,Yá|]a1koző tudoĺľásul veszi' hogy a szerzőđés batÁĺdőre történő teljesítése
a Megrendelő kiemelt érdeke.



A jebn srynąődes hatáĄbaląésnek felt,étele a n,egköttitt Tánogaaźsi Sryąődĺs batállballípése. A batáfibal,épés

napjáníl a Megrendeüí ínźsban ů!j,íko{a!.a a Vállłlko4ít.

2. Yáilalkozó koteles Megtendelőt minden olyan köĺĹiłményńI halađéktalanul értesíteni, amely a
vÁl|alkozás etedményességét, vagy kellő időĺe való eMégzését éfinti. E;zeĺ éftesítés a szeruődés
szetinti teljesítési hatĄĺĄ61nem móđosíga,a Megrendelő késeđelĺnes teliesítésből etedő törvényes és

szetződésen ąląpuló jogĺĺt nem érinti. Á halađékalan értesítés elmulasztásából etedő káĺétt
Yállalkoző felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéh tájékoztatási kötelezettsége megsértéséĺe

etőnyök szetzése céIjźtbő\kótelezettséga felelőssége kimentése étdekében.

3.A Szetzőđésben meghatatozott hatindők beartásával kapcsolatos összes költség a Yáila|kozőt
tethd avá|la|kozőidíjon feliił egyéb költség megtéĺítésércYál]akozó nem iogosult.

4. Vállalkoző az !. pontban meghatatozotthatáĺdőhöz képest előteljesítésĺe jogosulq a Megtendelő
előzetes ításbeli }ĺozzájátl:Jásá.ľ-al.

7.Yáĺla|kozői ďíi

t.Yźlla|koző a szetződésszerű teljesítés esetén az a|ábbjakbaĺ meghatátozott módon iogosult
dijazästa. Á Yálla]koző a jelen szeĺződésben, ^z ajánlattéteh felhívásban, ajádattéteh
dokumentációban és az ajínlatban rcgzitett feladatok eMégzését az alábbi vállalkozőí díjak mellett
tď|esíti:

nettó váilalkozői díi

+ .... .... ĺta

összesen bruttó vái|a|kozői díi: . ..... Ft' 
^zLz 

. fodnt.

A szetződés és a kifizetések pénzneme foĺint.

2.A szetződés sotán Lz egy|eÍ]es ÁFA fio".'' zírczás szzbályĺ az ĺtáĺyadők.

3.Á vállalko zőí díj á,tz|áĺydljl. Az átĺłLrĺyfuas vá||a]kozői ďj összeg magábaĺ Íog|a|jz az ajáĺ?attéteh

felhívásban és dokumentációban, valamint a jeleĺ szetződésben meghatatozott tzttaLom

megwďósításának kóltséget és a megvalósuláshoz szfüséges itt nem tész|etezett költségeket is, a
kivitelezési munkĺíkag a munkadíjat' a tevékenységgel kapcsolatban frzeteĺđő minden dljag az

anyagköltségeke! a közvetlen gépk<iltséget a Íuvatozási és rakođási koltséggel egyĹitt az álta|aĺos
költségeket, a kivitelezés sotán ĺ Yá|]z|koző 

^IIaI 
fe|hasznáIt építési {lz és eĺetgla, gáz, villany)

bekedilési koltségét is'

4.Felłk ĺtigrytik, hogl sryeĺąődás a KEH)P-5.2.9. kőds4źnĺł keriil fnans7im4źsra. A tlźnogatási

funtĘnźs méĺtéke aárhahían maximum a7iissryu els4źnolhanó kahsĺg l00%-a. Megrendłlő a Kbt. 14ĺ. s ft)
bekerydés a) pon7.a alapján tQ.,íko{a!.a a Vlźlklko4ít, ł,og o hźnogahźi iĺnt{nźs néxéke a sąeĺąődłs

bahźfubal,ćpésének tąjáĘ alźltoýat és em tekintettel Fel,ek élĺletnek a Kbt. ,l4.l. 
s o és (6) bekeydés.íbenfogblt

fehételekfenrálhźsa ktiuetke{ébet a syetąődłs ril(ídosíhźsáníl. Anmryĺiben a hźmogahźsi inten{tás ar.źqu csiikken,

akkor aąel xem s4źnolhanó ĺésryt nnatko4í iissąeget Megrendłtő sĘátfomźsból bi4osq.a.

Az e|jáĺísbaÍI nem eLszámo|hatő költség is beszezésĺe keĺü| a dokumentáciő tészétképező anzarJan
költségvetésben foglaltaknak megfelelően. A nem elszámolható kóltség méĺtéke a Yálldkoző
aján|atáĺak friggvénye. Á nem e\számolható költséget a Megtendelő sajítfonásbőIfinaĺszírczza.

Ft) l'/ z-\



5.Yáilalkoző ĺvő|La|kozői dtjoĺ felíil többletÍnunlšát, illetve egyéb költségtéfítést vagy díiĺgényt jeten

szerzőđés keretei között semmilyen fornában nem számolhat fel.

6.Felek ňgzint hogy a 322/2015. (x.30) Korm. tenđelet 28. s (1) bekezdése a|zpjäĺ a Felek a
szetződés megkötését követően az ánzottköltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnat
amelynek sotáĺ a beépítésre keĺiiłő egyes tételeket véglegesíthetik. Ebben az esetben a fenti Kotm.
tendelet és a Kbt. a|apjáĺkell a Feleknek eljámiuk.

8. Fizetési feltételek

t. Á Vállalkozó _ a Megtendelő íľásbeli teljesítésigazo|ásánakkézhemételét követően _2 db szĄm|ą

(1 db ĺészszÁrn|ą és 1 db végszĺámJa) benýitására iogosult a következők szednu

Áz első tészszáłn|abeĺý1tásáta aYá|Ia|koző a nettő szeződéses énék 50o/o-át e|&ő éttékű teliesítés
esetén iogosult.
YégszőmLa beĺýjtásfua Yilla]koző a készte jelentést követő siketes és hiánytalan átadźs-áwéte|t

ĘazoLő jegyzőkőĺyv aláfuísát kĺivetően iogosult, L flettő váiJdkozői dtj 50%-a éľtékében.

2. Felek megál|apodnat hogy Yál]a|koző a Kbĺ 135. s C/) bekezdése a|apjáĺ a ĺettő
ellenszolgáltatás So/o-ítelétő éľtékű előleget Ęényelhet, e|őIegszímla ellenében.

Felek tögzíd bogy az előlę avégszámlábólkeĺtil levonásra.

3. Taľtalékkeret nincs.

4.A szetződés szednti és a jogszabályoknak megfelelő szőĺr.lĄk |rifizetése a Ptk. 6:730. s (1)-(2)

bekezdésétől eltetően, a Kbt. 135. s (1)-(3) és (5)-(Ą bekezdései" a 322/2015. (x.30.) Korm.
rendelet, a 272(12074. (K.5) I(oĺĺr. ĺendeleq vďamint a kőzbeszeu,ési dokumentáđóban
foglaltaknak megfelelően utófinanszíľozássz| t<irténik a Yálla|kozó ....... száĺrű baĺkszám|ájfua
átutalással.

A szánláů.on ktilön fel kell tĺintetni a neÍn elszámolható költségelemeket.

Megrendelő kijelenti, hogy l szetződés frnanszfuozását utófinanszkozás keĺetében tesez\ a

pályäzatotutőfrnanszítozásílgénnyetfogja benýjtani. Megtendelő kijelentg hog5r amennyiben a jelen

szerződés Enaĺszítozása a tátĺ,og?tó nyilatkozata i|etőIeg a megkötendő táĺmogatási szetződés
ůapjáłn nem finanszfuozhatő utófinanszírozás kerctében, csak szil]itői frnansťĺĺozássĄ akkot a

Megtendelő a Kbt. 141. s (4) bekezdés a) pontja ąlka|mązásával ÍeĺlĺtaĄa a lehetőséget a szetződés
nődosításáta. A szetződés módosítása a fenti esetben éĺiĺt' a szetződés frnĺĺszírczásőą az
elszámolás mődjä7 az e|ő|egmértékét és az előleggel vakő e|számoláĺs módiát.

5. A számlát a Megrendető Budapest VIII. keĺĹilet Józsefufuosi Önkomź,ĺyzat tészéte kell kiá|lítzrni

és benýitani.

6. A szetződésszeľri és a jogszabályoknąt megfelelő szĄr"lĄkkifizetésének pénzneme a fodnt GlUĐ.

7.Felek rcgzíit hogy a szĄmlÁzäs és az elszámolás minden esetben a mindgnk61 hatályos
jogszabályok szerint toľténit fig5relemmel ł szím]ázástĺ és az elszámohsta vonatkozó jogszabályok
hatźlybĺ lęésénĄ illetve hatályon kívtil helyezésénĄ valamint módosítás esetén a módosított
ĺendelkezés hatáIyba lęésének időpoĺĘfua.
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8. Megtendelő késedelmes frzetése esetén aYá|la|kozót a Ptk. szerinti késedelmi |<amatilleti meg.

9.A |ĺfrzetések tekintetében hivatkozunk zz adőzás rendjéĺől szőIő 2003. évi xcn. tórvény (fut.)
36/A. $-áta, továbbá az ői]amháztattźĺsĺól szóló 2011. év:-cxcv törvény 41. s (6) bekezdésében
fog|attakn, amely szednt aki>zbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szetződés olyan
jogi személIyel' ios személyiséggel nem ĺendelkező szeffiezette| illewe szetzőđés a|apjáĺ ĺem
teljesíthető kifizetés olyan szeĺvezettészéte, amĄ nem minősuláúÁrhatő szervezetnek.

9. Műszaki őtadás-áwéte|,használlatba vételi engedéý' utó.feltilvizsgáůat

l.Felek kijelentit hogy a jelen szetződés keĺetében megvalósuló benlhäzás kivitelezési
tevékenységének befejezését követően műszaki átadás-áĺtvételt kell lefolytatni.

Yőĺ|ląlkoző köteles Megtendelővel íĺásban közöIni a szetződéses feladatok teljesítését (Készte
ielentés').

A munka Yál]atkoző áltah készte jelentését követően Megrendelő tűzi kl az átađás-áttvételi etjätäs
időpontját és atĺa a jogszlbáLyban męjelölt szervek képviselőit meghívja. Á kivitelezésben
kcizľemfüödő alvállalkozőkataYáĺ|Ie|koző hívja meg. A műszaki átadás-áwétehehjfuäs megkezdéséĺe
csak akkot kerĹilhet sot, ha a jeten szeruődés szeľinti munkák elkésziiłtek, és a szfüséges
dokumentumok (megvalósulási teĺr, fe|haszĺáIt és beépített anyagok jegyzőkőnyvei, szállítólevelet
stb) hiánytalanul tendelkezéste áilnzt és a Megtendelő tész&e átađísn kerĹiltek.

Az átadás-áttvételi eljfuástakészte jelentést kovető 3 napon beltił meg kellkezdeni. Az ätzdás-átvéteh
eLjátásru 72 napt Ąi nap áil rendelkezéste.

Ámennyiben a Megtendelő a szeződésben meghatátozottbatáĺdőt követő 3 napon beltił nem kezdi
me1 rz ítadás-áwéteh eIjátás7 vagy megkezĄ de a szetződésben - a Ptk. 6:247 $ (2) bekezdésére
figyelemmel _ meghatározotthatÁĺđőben nem fejezibe, aYá|]akozó kéréséte a telesítésigazo|ást
köteles kiadni.

2.A ĺľlűsza}o' átadás-áwételi eljfuástól 3 példányban jegyzőkonyvet kell készíteni" amiből 7 pé|dáĺy a
Megtendelőą7 pé|đány Pedb aYái]a|kozőt illeti' 1péIdáĺy ped€ am(lszaki ellenőľé.

3.Megrendető a m(ssza}o' őtadás-áttvétel sotán k<iteles a munkát megwizsgálni és a vŁsgä|at alapjáĺ
felfedezett hibákaq hiányosságokaą azok ktjavttásánat pótlásának hatáideiét jegyzőkonyvben
rcgziteni.

Ha a jegyzőkĺinyv hibát' |llbajegyzéket tatta|tnaz, akkot azt aYä|]z|kozőnak alá kell iĺnia azza'\hogy
Yől]dkoző ahilbajegyzékben fog|altakta ésnevételt tehet melyet ahibajegyzékben ĺögzíteni kell.

4.Yá|]a|kozó köteles a Megtendelővel közösen felvett hiba- és hiányhstz a|apjáĺ a szfüséges
javltasokat a }ĺrtűzott hiínypótlísi hatźnd&e, saját költségéte e\végeznl. Megĺendelő köteles a feni
jzvitások eLőit I. osztaIyű, je|eĺ szetződésnek megfelelő minőségben vatő elvégzése uťán a
kivitelezési munkíkat átvenni.

Ha a Vállalkoző a javitátst íľásbeli fe|szőlitás ellenéte nem végzi el a Megrendető azt a YáůJaJkoző
költségéĺe elvégeztetheti" és az igy felĺneĺĹiłt költségeket iogosult a Yál]alkoző szánláa
továbbszárnlĄzni l gmĺciális felelősségváJlalás megtarľása mellett. A fenti iog nem éĺnti a
Megrendelő azoĺ jogátą hogy a 11. pontban foglalt, a szeruődés hibás teljesítésével kapcsolatos
elźilási jogánal_ az ott említett feltételek fennÁ)7asa esetén _ éljen
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S.Nem tzgadhatő trIe1 
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áwétel a munka olyan ielentéktelen hibfi, hiányai miatĺ amĄek a

kiiavíást'kkal' pót}ást'kkal jfuő nl:nkátk folytán sem akadályozzáka tenđeltetésszeľű }l.zszná|atot.

6.Yá'1]alkoző aműszakiáadás-áwéteheLjańs időpontjában koteles Megrenđelő tészéte 5 példányban
áltadni a munkateľĹilet átađátsa és a kivitelezési állapot közötti eltéréseket tattalmaző dokumentációq
vďamint azokat az lĺatokat (teljesímény nyiatkozat Lz összes beépített anyrgĽa' hulladék
nyilvántaľtó lap, hulladék befogadó ĺyilatkoza7 felelős műszaki vezetőí ĺyllztkozat, villámvédelĺni
vŁsgánaĺ jegyzőkoĺyv,elleĺőtző, mérési jegyzőkőnyvek és egyéb minősé$ vŁsgáiatok eteđményei
sĐ, amely a szenődésszerű teljesítés szerinđ elbfuálásához és az e|végzett munka őwéte|éhez

szfüségesek.

7.Áz esetleges sikertelen átadás-áłwétel költségei aYáIdkozót teĺhelik.

8.Ha a Megrendelő egyes munkafészeket a teljesítés előtt ápesz (előzetes ítadás), ezek tekintetében a
kÁseszé|y az átvéte|időpontjától a Megrenđetőrc szá|l át.

9.A jelen szetződésakkor tekintető teliesítettnetba amunka első osztálý minőségben, hiba- és

hiánymentesen elkész{ilt és azt a YäLla|kozó a Megtendelőnek ätađjz siketes és hláĺytalaĺ átadás-

áwétehe|jfuás befejezéséve| valamint a teljesítést a Megrendelő teljesítésĘzzolássalĘazo|ta.

tD.Az eĺedményes áttadás-ätvéteh eLjátástőI számitott 1 éven beltił a kivitelezési munkát ú|ból meg
kell vizsgálni (utó-feliilvżsgá,J^t). Az utó-feltilvizsgáůat ńszhatándők az áwett tészmunkák
Megtendelő áitah íwételének időpoĺĘátőI szíĺnĺaĺđőak. A Megtendelő készíti eIő az .uľ..ő-

felĺiłvizsgálai etjátást és hívia me1 afia az éintetteket.

Az utófeltilvŁsýlati eljáńs soĺán Felek jegyzőkoĺyvet vesznek fel az észlelt hibákÍól'
hiányosságokÍól. A Yáů]z|koző a bibajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a MegtendeLő által
áĺtađotthtb*jegyzékben szeĺeplő hatő,ĺdőbeĺ megszíintetni. Az utófeliilvizsgálati elrjfuás sotán észlelt
hibák tekintetében egyebekben a műszakl ítadás-ätvétel sotán észlelt hibák esetében követendő
e|játáĺs az báĺyadő.

t0. J ćtáilás és szavatossĘ

t.Iőtá|Iás:
Y áĺ|]alkoző gataĺtźljaz
- valamennyi' jeleĺ Szerződésben és annak a|apjít képező szerződéses okmánýan meghatarczott
patamétet és műszaki adzt etétéséą
- hogy az áita1a létehozott munka etedményeként létfeiött ĺendszer minősége rnind a fe|haszĺáIt
aĺyagĄ mind a munka etedményeként létfeiött tendszeĺ szetkezete és kivitele szemponýátbő| az

érvényes m^gyat szabványoknak és előírásol.nak megfelel és a szeződéses cé| eléĺését
maradéktalanul biztosíýa,
- a szetződés szednti munkák szakszeít és hibátlan e|végzéséą avoĺatkoző szabváĺyok és előírások
betattásät.
A Vál|alkoző jőtá,|lĄsí kótelezettségéĺekíđőtztama az ítadáłs-áwétellezatásáĺtő| számított
hónap (ajőnlattevő ajárdatáĺak megfelelően). Bz alőI kivételt képez az, |tz a iogszabaLy eĺnéL
hosszabb időt vagy kötelező alkalĺnassági időt állapít meg, amĄ esetben ez a hosszabb hatÁndő a
jőtćl|Ąs időtatama. F;zeĺ feltil YáÄ]a]koző gnantźlja a betendezéset szakipaĺ' szetkezetek
megfelelőségét a műszakí előírásokban, valamint a hatalyos jogszabőlybaĺ előítt kötelezó
ąlkalmassági (szavatossági) ideie a|att.

2.Szavatossáa
Yál]a|kozőt az átadás-áwételLezátásátőI száłmitott l?hőnapĘkellékszavatossági kötelezettség tetheli'
melynek szabźlyalt a Ptk. tattalmazza. Ámennyiben a beépített aĺyagok gyáłtőja által váůJalt



időtanaĺm ennél hosszabb, akkoĺ ez az időtattam lńĺyadő.YáIalkoző szavato|ja,hogy a műszalrĺlag
és minőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkoző magyat, és EU előíľásokban és szabványokban
meghztarczott (I. osztálý) minőségben teljesít. Á nem I. osztźůyí teljesítést Megtendelő iogosult
Yá|]z|koző költség&e és veszé|yéte a gatanctáhs felelősségválla"Lás megtafrása melleťt
újtakiviteleztetli, mĄet YáL]alkoző köteles haladéktalanul e|végezĺl. Á fenti jog nem éĺnĺi a
Megĺendelő azoĺ jogfit, hogy a 11. pontban foglalq a szetződés hibás teljesítésével l.ąPcsolatos
e|óů]ási iogáľ.ľlall 

_ az ott. ernlített feltételek feĺnál7ása esetén _ éljen.

3. Gatanciális időszak valamint hibaiavítás az elvégzett munka tekintetében:
A ganĺctális időszak megkezdőđését követő 72hőĺappal (*jd aztkovetőeĺ a garancláhs időszak
végéĘ évente a Megtendelő őJtal- mę|elölt időpontban) a Megtendelő és a Yől7alkozó kozös
feliilvizsg:álai bĄfuást taft. Báfmely, a Megtendelő képviselőie áIaI a bejfuős sotán észlelt hibát
és/vagy észtevételt a Yáůla|koző köteles nyolc (8) napon beliił orvosolni, Yagy ha ez z
köĺĹilményekbőIvagy ab1ba jellegéből ađődőan nem lehetséges, a lehető legrövidebb, Felek által
megszabott határidőn beltił.

A garaĺclÁhs és iótállási időszak tattamán beltil bárrnely a Megtende|ő áItgI felismert hibát köteles a

Yáildkoző az ađott hiba feléie tófténő íľásbeli bejelentést követő nyolc (8) naPon beliił orvosolni,
vagy ha ez a ködilményekből Yagy a hiba jellegebő| ađődőan nem lehetséges, a lehető legróvidebb,
Felek áItaI megszabott hatáidőn beltil.

A ganĺciáhs időszak |ejánát megelőző hatminc (30) napon beliiLl a Megtendelő és a Yál]a|koző
köz<isen újabb feltiłvŁsgálati bejáĺást tattaĺak. B'íttlr"ly' a Megrendelő képviselője őttal a bejfuás
sofán észlelt htbít és/vagy észĺevételt aYá)lalkozó köteles nyolc (8) napon beltil orvosolĺri" vagy ha
ez a köĺtiłményekből vw 

^ 
hiba jellegebőIadődőan nem lehetséges, a lehető legrövídebb, Felek által

megpzabott hatáddőn beltil.

A gaĺzĺaálls iđőszakban észlelt hibák tekintetében egyebekben z mílszakiátadás-áwétel soĺán észlelt
hibák esetében követendő eljfuás az trőłĺyađő.

Ámennyiben a Felek között vlta amadna aĺĺ.ő\ hogy a hiba hibás teljesítés, akkoĺ és az ůyeĺ
esetekben aYá|lakozó köteles oýn frĘetlen szakénő állásÍoglalásáĺtklkéml amelynek döntését a
Megendelő is előzetesen elfogadja'. Áz ilyen fiĘetlen mindkét Félĺe kötelező ércéĺyű. A fiiggetlen
szakénőv eI kapcsolatos valamennyi költséget a Y áJ]a|kozó köteles viselĺri.

AYá|Ialkoző a jőtÁ|Lásiiđőszakleteltét követően is a fentiek, illetve a jogszabályokban meghatatozott
módon továbbta is felel nindazoĺ anyagot berendezések és munkák hibás teljesítéséé4 amĄek
esetében avoĺatkoző jogszabályokvagy a feĺĺ előftások hosszabb szavatosst,gĺ'időt á|Lapítanak meg.

ľl.Szenőďést biztosító mellélĺkötelezettségek

l.Késede|ĺni kötbér:
Amennyiben Yä|Lakoző a szetződés szednti báĺnely kötelezettségéthatÁĺdőben nem teljesítl' illetve
Íe|adataiĺak teljesítésével olyan okbó\ ałĺelyétt felelős késedelembe esĄ késedelmi kótbért k<iteles

frzetĺi.
Ákésedelmikötbéĺmértéke: .....,/o/naptÁnĺap,összesenmaximum af,ettő ellenszolgáJtatás....o/o-
a.

Á késedelĺni kötb& számitása: a késedelem első napja a teljesítési batźndőt követő 1. munkanap.
Ámennýben a Yál]alkozó a késedelembe esés e|ső ĺapjátőI számitott 10. napĘ nem teljesíti a
késedelemmel édntett Íe|adatot, aLlkoĺ a Megtenđelő a késedelembe esés 11. napján jogosult a
szetzőđéstő| elál|ĺri és z teL|esítési biztosítékothaszĺĄlnl,illetve meghiúsulási kotbért érvényesíteni.
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Á Megtenđelő fentiek szednti eWása esetében a Megtendelő a szetződésszegésre vonatkozó
szabá'Iyok szetint kánérítést ktivetelhet. Á fenti esetben a Yá)|a|kozót a Megrendelő elá|]asáta

tekintettel kán&ítés nem illeti meg, és nem jogosult vä|ląlkozői díira sem.

Z.IJibás teliesítési kötbéľ Mértéke megegyezik a késedelmi kotbére vonatkozó méľtékkel. Hibás
teljesítés esetén a MegtendeLő á,lta| töľtént bejelentés és a javtthatő biba megsztintetése kózötti
időszakn Ęed ki.

3.Meghiusulási kłitbér:
Ámennyiben aYáJJalkozó ielen szetződésbeĺ megbatarczott feladztatt tészben vagy egészben nem
teljesíti _ ide éľwe ktilönösen azt az esetet is, amennyiben a Vállalkoző a te\|esitéssel olyan okbó|
amelyért felelős 10 napot meghaladó késedelembe esit vagy hibás teljesítés esetén a hilbát 10 nap

alatt nem javtqa ki teljes körűen, és MegrendeIő ezét a szeruődéstő|' e|íJl_ a Vállalkozó meghiúsulási

kötbért köteles frzeaia Megrendelő tészéte. A meghiúsulási kötbéľ mértéke a nettó ellenszolgáltatás
30 o/o-a.

A fenti esetben a Yőlllalkoző vái]a|kozői đtjn ĺem iogosult. A meghiúsulási kötbéĺ érvényesítése
esetén aYá]]a]kozóval szemben éwéĺyesített késedelĺni/hibás teljesítési kötbéĺ aYá|]alkoző ántz.|

frzeteĺdő meghiúsulási kötbér összegét cs<ikkend feltéve, hogy a Yál|a|koző késedelĺni/hibás
teljesítési k<itb&teljesítési kótbét-fizetési kötelezettségének szerzőđésszeľűen elęet tetĺ

Á késedelmi, hibás teljesítési és a meghiúsulási kotbéľ összegét a Megrendelő jogosult a

Yál]alkozőnak iáÍő vá|]a|kozői díi osszegéből levonni' vagy a Yál]dkoző számáta közvedeniil
Wszám7ázni.,'

4.Teliesítési biztosítélc
Megĺendelő a szetződés teljesítésének elmatađás{y2] kąpcsolatos Ęények biztosítékaként l szetződés
szednt! áIta|áĺos foĺgalmi adó nélkiil szämitott ellenszolgáltatás 3o/o-áłt eI&ő étékű teljesítési

biztosítékot hatatoz meg. A teljesítési biztosítékot a szetződés hatźlyba lęésének napján ke|l

tendelkezésľe bocsátani.

Á' siketes és hláĺyta]aĺ áttadźs-íwételi eljáĺást követő jegyzőkönyv ilźttáĺsát követően a teljesítési

biztosíték a MegrendeLőiőváhagyálsásaLiőtőllĄsi biztosítéL&á váItozarhatő.

5 Jótállísi biztosítélc
Megrendelő a szetződés hibás teljesítésével kapcsolatos Ęények bŁtosítékaként legfeljebb a

szevődés szednti alta|áĺos forgalĺni adó nélkiił számitott ellenszolgálatás 3o/o-át e|&ő éttékít
jőtáÄási biztosítékot batfuoz meg. A jőtźllási bŁtosítékot a sikeres és blányta|aĺ átzdás-áwéteh

iegyzőkoĺyv a]afuásakot kell tendelkezéste bocsá.ni. Á jőtállő,si biztosítéknak a feĺĺ időponttól a

jőtá|Iásí iđőszak időtatamáĺa kell tendelkezéste á|ln ią.

A tďjesítési bŁtosíték a Megtendelót illeđ meg ha a Yál]alkoző t szetzőđés teliesítését a saját

éĺdekköĺében felĺneĺiiłt ok tniett meg sem kezĄ vagy megkezĄ đe nem fejeá be.

Ha a Vá]lalkoző bilbős teljesítését a Megrenđelő írásbeli fe|szőlitása ellenéĺe nem iaviýa, vagy ÍIem

kĹiszöböli ki" abban az esetben a Megrendelő jogosult ablbajĺvitásta szabott hatź.;ĺiđő|ejátát kóvető
naPon a jelen szetzőđéstőI elállĺri és a jőtá,l|ő,si bŁtosítékotbaszĺá|ĺi. Á Megtendelő fentiek szednti
e|Á|1Ą57 esetén a Megtendelő a szerződésszegé*e voĺatkoző szabalyok szerint kÁĺj:éĺítés kóvetelhet, a

Yál|a]koző peđ€ vá|]a|kozői dijĺa ĺem iogosult, és a Megtendelő e|a|lásán tekintettel nem illeti meg
kártéĺítés sem.

6. A teliesítési és jőtźllási bŁtosíték szolg!trtatásának kötelezettségétYáIla|koző a Kbt. 134. s (6)

bekezdésa)poĺgailapjáĺĺnýthaga,ví|asztasaszeĺint
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Biztosítékokkal kaocso|atos ewéb ĺendelkezések:

A biztosítékotYáůlzlkoző vílasztasa szeint az aLáhbíbiztosítéknyujtási formában ĺýjýa

(Đ óvadéklként a pénzĺisszegnek a Megrendelő [szeľződésktitéskoľ kitiiltendő] vezetett

[szetződéskötéskor kitiiltendő| számí frzetési számLáján történő befizetéssel , átutalĄssĺI, vagy

(ii) pénzíigyi lntézmény vagy biztositő á|talválla|t garanciavagykészfrzető kezességbatosítÁsávaI

(^) vagy biztosítási szetződés iląpiő,ĺ lriállított _ készfrzető kezességválląlást tzttatnaző
köteIezvénnyel.

Á banki és bŁtosítási garancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatat]zĺ frzetéste vonatkoző
kötelezettségvállalást kell tartatmazĺia az ąlapjogviszony vlzsgálata nélkiili frzetésíkoteLezettségte, az
ůábbí minimális tartalommal:

- pontos hivatkozás a jelen szetződéste,

- az\hogy a biztosíték aYál)a|koző teljesítési kötelezettségei bŁtosítékául szolgpl,

- a Megrendelő, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölését'

- a váĺ|LaLt frzetésí összegét,

- az én,ényességi idejéq

- ĺyt]atkozatot, hogy feltétel nélkĹili és visszavonhataiaĺ,

- nyjlatkozatot, mely szednt a Kedvezméĺyezett első Ęénybejelentésére kifogás és vita nélkĹił avái]aIt
fizetési összeghatfuĘ bátmilyen összeget vagy összegeket az Ęénybeielentéstől számitott 5 banki
munkanapon beltil kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkiil' hogy a követelés ůapját vagy inđokát
bizonýtaĺia kďjen.

Abiztosításí szetzőđés alapián kiá|lított _készfrzetőkezességvá|1a1źtstt^ÍtdfrLzó - kötelezvénynek _
abbtositékiellegébőladódó lehetőség szednt - ugyancsaktatta|maznia kell a fenti ađatobt.

8.A biztosítékokadásőnakelmulasztása súlyos szetződésszegenek minőstił aYái]dkoző Ész&ő|.

8.Megrendelő abiztositék futamideiét követő 30 napon beltilköteles a Vállalkozőĺak7|ankgztancia
ĺyj]arkozatot vis szaadni.

10.A bŁtosíték tendelkezésre á|Iő összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken.

12. Kapcsolattatás

1.A Vállalkozó köteles a munkákta vonatkoző jogszabátý elóírások szerint felelős műsza}o' vezetőt
kinevezni. Á Vállalkozó köteles biztositaĄ hogy a felelős mríszaki vezető a kotelezettségeit a
v oĺatkoző jogszabá|y okkal összhangban tďjesítse.

2.A munka fo\yamatátavonatkozó minden jővähagyást,megtagađást utasítást értesítést aYá)]a]koző
tészéte kézbesítettnek kell tekinteni allkoĺ is, amikot azokat a felelős műszaki vezető átvette z
Megrendelőtől.

3. A felelős műszaki vezető, valamint a Szetzőđésben meghatÁtozott. szakemberek személyének
megvaltozta!ása esetén anőIhaladéktalanul értesíteđ kell a Megrendelőt' E kötben a Kbt. 128. s (3)

bekezdésében foglaltakĺa, továbbí a Kbt. 132. $-fua figyelemmel kell eljámi. Felek ĺogzíĄ hogy a

Kbt. 128. $ (3) bek. ďkąImazása kapcsán Yal|a|koző írásban köteles a szakembet lecseĺélését
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mege|őzőeĺMegrendelő tészét'e a Kbt. 128. s (3) bekezdése szednti jogszabáůý feltételek fennői]ásőt
ításban Ęazo|ĺi, a szfü séges indokolással és dokumentumok csato7ásäval.
A műszaki vezető cseĺéje a szetződés módosítását vonhatja tnaga utÁĺ a Kbt. 732. $ szeĺinti
koľlátozásokkal.

4.Á Vállalkoző feLelős műszaki vezetője:
Név: [szeľződéskötéskoĺ kitöltend{|
Felelős milszaki Yezetői néýegyzékl számz [szerződéskiitéskoľ kitöltendől
Cim: fszenődéskiitéskor kitöltenđ{|
Telefon: |szetzőďéskötéskoĺ kittiltend{|
F ax: fszetződéskötéskor kitöltenđő]
E-mail [szeľződéskötéskor kitöltendő|

5. A Megrendelő ńszérőI aYál]a|koző tészéte utasításokat ađő szeméýek a Megrendelő tészétőI a
k<ivetkezők:
Név: [szeződéskötéskoĺ kitöltendő|
Cimz fszetződéskötéskot kitöltend{|
Telefon: [szerzőđéskötéskoĺ kittiltendQ|
F ax:. fszerzőđé skötéskoĺ kitöltendő]
E-mail [szeĺződéskötéskot kitöltendő|

6. A Megtendelő m(lszakj ellenőĺe(i):
műszaki ellenőt adatal
a) neve (elnevezése) : |szenődéskiitéskoľ kitiiltenđő|
b) cime (tánýtőszám, telepiiłés, wtca, házszám, emele7 ajtő vagy Pf.): [szerződéskiitéskor
kitöltendő|
c) ĺév1egyzéh' szämaz [szeződéskötéskor kitöltendő]
d) Tel./Fx : fszenőďéskötéskoĺ kitiiltendő.|
e) E-mail [szetződésktitéskot kitöltendő]

7.Ámennyiben Felek által nem tógzített minőségi illetve műszaki tatta|mat éĺntő kéľdés meńil fe|
úg5r Vállalkozó köteles Megtendelőt és a mriszaki ellenőrt ht1^đékt^|ĺnul írásban táĄékoztan\ ĺĺ,ajd a
kapott utasításnak megfelelően köteles e\jámi. Felek tudomásul veszit hogy a műszaki tatta|otnhoz
képest a Munkát eltérően végezncsak a vonalkoző jogszabátýtendelkezéseknek megfelelően lehet.

13. Szeződés móđosítása, megszĺíntetése

l.Felek rcgzíĺt hogy a jeleĺ szetződés közbeszetzési e\jfuás ilapjäĺ kediłt megkötésrą ezét, a
kozbeszetzésekől szőIő 2075. évi C)(LIII. törvény tendelkezéseit is alkalĺnazni kella jelen szerződés
tďjesítéséĺe, módosításáta és megszĺintetéséte. Á jeleĺ szetződés kiegeszitése,vagy módosítása csak
fuásbaĺ, a felek közös megegyezése ahpjáĺĺ lehetséges.

A szetzőđés módosítása sotáĺ a Kbt. 141.$-ában foglaltak lĺáĺyadők.

2. A Megĺendelő a szeruőđéstőI a szetződés teljesítésének megkezdése előtt báĺĺnikoĺ elá|lbat, ezt
követően a tďjesítésĘ a szetzőđést felĺnondhaýa. A megtendelő e|á|lÁsa vagy felĺnondása esetén

köteles aYá]]alkozőĺak z díj atáĺyos tészétmegfizetni és a szetződés megsztintetésével okozott káľt
megtéÍíteni azza\ hogy a kfutalantás a vá|]a|kozői dljat nem haladhatj a meg.

3. A Kbt. 143. s (1) bekezdése alapjáĺ a Megrendelő a szetződést felĺnondhatja, vagy L Ptk-ban
foglaltak szeiĺt e|á||hal1a szetződéstől a ktivetkező esetekben:
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a) feltétlentil szfüséges ĺszetzőđés olyan lényeges módosítása,atnely esetében a Kbt. 141. s "hpiáĺ
új közbesze rzésí eLjáĺást kell lefolytatni;

b) a Vállalkoző ĺembiztosíýa a Kbt. 138. s _ban fogla|takbetatásáąvagy LYál]alkoző személyében
érvényesen olyan |ogutóďás következett.be, amĄ nem felel me1 a Kbt. 139. $ - ban foglaltaknak;
v^gy
c) az EUMsz 258. alrke a|apjátĺ akozbeszetzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési
ehjfuás indult vw 

^z 
Euĺópai Unió Bíľósäga az EUMSZ 258. cikke alapján indított eLjfuáĺsbarl

kimondta, hogy az Eutópai Unió joýbő| etedő valamĄ kötelezettség tekintetében
kötelezettségszeges történt, és a bfuősígá,JtalmegáiJapitott iogséĺtés rnlatta szetződés nem semmis.

4. A Megtendelő köteles a szetződést felmondaú,agy - a Ptk.-ban foglaltak szetint - attő|
elállni' ha a szerződés megkötését követően jut tuđomásáta, hogy a szetződő féI tekintetében a
közbeszetzési ehjfuás sotőĺ Ézató ok állt fenn, és ezét h' kellett vo]na záni a kozbeszetzési
eljátásbőI.

5. A Kbt. 143. s (3) bekezdése dapjáĺ a Megtendelő, mint ajőłn|ark&őkéĺt szenődő féljogosult és

egyben koteles a szetződést felmondani - ha sziikséges olyan batándőve\ amely lehetővé teszi, hogy
a szetződéssel éĺintett fe|adaa ellátásfuőLgondoskodni tudjon - ha
,) a Yá|]a|kozóban kózvetetten vagy kozvetleniil Zío/o-ot meghaladó tula|doni ĺészesedést szetez

valamely olyan jogt személy vagy szenéIyes ioga szeľint iogképes szefiĺeze\ amely tekintetében
fenĺáll a Kbĺ 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjábaĺmeghatatozot feltétel fennáll.

b) Yďla|koző közvetetten vagy kozvetlentil Zío/o-ot meghaladó tulajdoni ĺészesedést szetez
valamĄ olyan jogi személyben vw személyes joga szednt jogképes szerĺezetben, amĄ
tekintetében fennáll a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatÁtozott valamĄ
feltétel fenná]l.

6.Megtende1ő iogosult a Yái]a|kozó súlyos szetződésszegése esetén - írásbeli ĺyj|atkozatával
azonnahhatźllya\ Megtendelő kát&itési kötelezettsége nélkiil _ a szetzőđést felmondaĺĺvagy attőI
elállni.
Yálla|koző súlyos szetződésszegesének minősiilő ok ktilönösen, de ĺemkizatő|agha
- a késedelem, amelyért aYá||alkoző felelős eléĺia 10 napot;
-Yái]alkoző hibásan teljesít és ahlbät 10 nap alatt nem javlýa ki telies köĺűen;
-Yď]alkoző a teljesítést iogos ok nélkĺi{ meg3zgađja;

- YállzJ'kozó |elen szetződésen atapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte' hogy
ennek következtében Megľendelőnek a további teljesítés nem áll étdekében;

-Yát1dkozó felfiiggeszi abfrzetéseit, ellene jogetősen csőd- vagy fe|számo|ási eLjáńst tendelnek el,

Yái]a|koző legfőbb szeffie a tÁtsaság végelszámo|ásánat megkezdésétő| Íetszámo|ásőĺak
kezdeménye zésétő| hatÁroz;
- jogszabályon,vag1 ajeleĺszeuőđéseĺďapulő felmonđási vĺgy e|a||ási okok fennállnak
- Yá)La|kozó báĺmilyen módon megtéveszđ az Megtendetőą vagy vaLőtJaĺ adatot szo|glltat és ez
közvetlen vagykonretett módon súlyosan káĺos hatással lehet a lényeges szetződéses kötelezettségek
teljesítéséte.

14. Vegyes tendelkezésekése

1. A jelen szetződésben nem szabalyozott kétdésekben a Kbĺ, a Ptk., valamint a voĺatkoző
mindenkod hatályos jogszabźĺIyok iĺányadók.

2.Felek kifejezetten ńgzíĺt hogy a szetződés teljesítéséte a Kbĺ 140. s (1)-(9) bekezdése nem
lńĺyađő.

3.A felek megállapodnat hogy a szetződés tďjesítése soĺán közottr.ik fe|ĺneĺtilt vitás k&déseket
előszot megkísédik közveden tfugyalások űýáĺ rcĺdeznl.
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Az egyeztetés etedménytelensége esetén foĺđulnak z bfuősäghoz. Jognta esetére a megrenđelő
székhĄe szerinti bfuősátgklzátő|agos illetékessęét kötik ki szeĺzőđő felek.

4.Megtendelő és a Yá)]aLkoző ađomásul veszit hogy a munka kozbeszeĺzés teliesítéséhez
lrapcsolóĺlik, így a munka ellenéľtékének kifizetése során az ađőzás tendjéĺől szőIő 2003. évi xC[.
tórvény 36/A. $-ának (1) bekezdését kell ąlkąlrnąztli.. A szo|glltatő tészéte havonta nettó módon
szämitott200.000 fodntot meghaladó összeget a megrendelő abban az esetben frzet}ĺ'ha

a) a Vállalkoző beniutaą átad vagy megktild 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minőstiló
egyĹittes ađôĘazo|ásą
Y^gy

b) a Vállalkoző akifrzetés időpontiában szerepel akoztanozásmentes ađőzőíadatbäzísban.

S.Amennyiben a jelen szeuőđés báĺnelyik tendelkezése éľvénytelennéváLĺa,a szetződés többi ĺésze
továbbĺa is hatályos és éľvényes rnątad. Ebben az esetben a feleknek olyan megállapodásra kell

i"tni"t amĄ leginkĺább megfelel az étvéĺyte|enné vált ĺendelkezés eľedeti céltjának.

6.A Megĺendelő a Kbĺ 136. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ilź.ů,bialĺo;tĄa eLő:

a) Yillatkoző ĺem frzethet, illetve szämo|hat eI a szetződés teljesítésével összefiĘésben oýn
kóltségeket, mĄek a Kbĺ 62. s (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő txsasäg tekintetében meńilnek f"l' és melyek a nyefres ajáĺIattevő adóköteles
jövedelmének csokkentésére ąlkalmąsak;
b) a szetződés teljesítésének telies időtattama alatt tulaidonosi szetkezetét a Megendelő számáĺn
męismeľhetővé teszi és a Kbt. 143. s (3) bekezdése szeĺinti iigyletekől a Megĺendelőt
hdadéktalanul&tesíti.

7. Felek megíJlapodnat bogy a szenődés Ąesítés során léttejövő, szerzői iogi védelem a|á eső
alkotáson Megrendelő teńileti kor]atozős nélkiiłi' batarczat]an idejű' kĺzfuő|agos {5 fua162ĺtik
személynek átadhatő fe|haszĺá)asi jogot szetez' továhbá jogot szeĺez az a]kotas (teĺw) átdolgozásán
is. Felek megáJlapodnat hogy a létĺejövő szetzői jogi védelem a]á eső alkotások a Megtendelő
tula| donába keĺĹilnek.

8. Á Vĺíllalkoző vő|la|ja, hogy a kozbeszetzési eljfuáshoz és az alapjáĺ kötött szetződés teliesítéséhez
kapcsolódó dokumentumokat a teljesítés Megendelő áltaheLfogadását kóvető 5 (öĐ évig aegőtzi. A
fentiektől eltérően azon dokumentumokat, amelyek a szenődés megszűnésekot a Megrendelő
tészéte átadásta kediünek (szetzőijogi védelem a|z eső mlivĄ alkotások) csak a Megendelő száman
töténő átadás időpontjfig köteles a Megrendelő megőĺznl. Ezen dokumentumok őruésétőI azok
ávételétkövetően a Megrendelő, mint tulajdonos köteles gondoskorĺni.

9.Yá1]a1koző a szetződés teliesítése sotán, kommunikáciőjźhan, viselkedésében nem konreút
szegtegftciőt, csökkenti a csoportokĺa vonatkozó előítéleteket.

10. Jelen szetződés tďiesítése, értelĺnezése kapcsán a Felek a dokumentumok alĺábbi sorendjét
batÁtozzátkmeg:

a) Á Felek által megkötőttszeĺzídés
b) Á közbeszeĺzési e|játás ajádattéteh fe|hivősa

") Á közbeszetzési e|jfuás ajĄn|e1ft1.y đokumentáaőja és a beýszitő tájékoztatás
(amennyiben ľeleváns)
d) 'Ą közbeszeruésí e|játásbaĺ benýtott és elfogadott ajánlat és annak hlánypőtJÁsa
(amennyiben televáns)

Felek megállapodnat hogy fenti b)-d) pontokban írt dokumentumok kiiłön csatolás nélkiil is jelen
szetződés mellékletét képezik.
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11. Jeten szetződést szetződő felek elolvasás és megeĺés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jőváhagyőLag 4 péIdáĺybaĺ ůáÁtát amelyből 3 péIdány a Megrende1őt és 7 péltdány a

Vállalkozót illet.

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

Megtenđelő
Budapest Fővfuos VIII. keriiłet

J őzsefv ätosi Önkormá ĺy zat
képviseletében
&. Kocsis Máté
polgárnester

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízäsábő|

Yáů|a|koző

&. 
"1észfu 

p'dką

aljegyző

Fedezet. đátum: Budapest, 2076. ,

Pénztigyileg ellenj egyzem:

Páĺis Gyuláné
gazdaság1vezető
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BÍ:r^L_o l3-v'9.,L:.,Ľ'sÁĺ;l 1lłt;v,lőxÖNyv ,ľis ĺnÁsl}|:]l.t szłrvlll,!jM!..)NY

ĺŕizrhl) llľílĺiszĺiĺ:ĺj (:s(.|'c, |.ll(;lli llĺlĺllltl|izltl li.Irijírĺis'r'' t:il.r1t'ŕl. lr l(llt. | 1'l i ( | 1 llr |ĺ. zĺ|.isĺ. :iZ('l.lIlIl

llil:clclt-lnć'ľlr.rtć']|<r.ili

',,',l' 
l)i l"ll'"lilll,.',,

l;;
rr libr'. í'9. .i (|) i:i; l;cliclzĺlć'sĺ.szĺ'l.iltti iĺ1:l,zĺll'ĺs |ĺt1ľtls |ĺ't.ľiiIl llt.li'tiľĺisľĺ.'.l()|(). sf('l)|(.lllllt.l.]]S

lla1ljĺĺll 1 ().(}() ĺiľai hrr'iiľitlťĺt.cl.

].) \ l]t'r.rl |::.;íĺ,i /'rl.' (i,Íi{ }() Slk|ĺls' |(ir|ĺt:l.i'i)<:ĺ t)l];/ |9. llľsz) :ł jirĺr):rttcr.ĺi ĺl |(|>t. i j' .i (l.j llt.|iĺ'ztltis ll1

1.lĺllltjĺt nIapjĺĺl
h rr t ĺi rit] ti lc jĺi ľtá r |; i!r. ĺ.,t ĺ.ĺc ĺl nľri j t <lt l'ĺl l'lĺ:.

tlĺllilLtrreĺllulĺlclli ĺrrĺ:ĺ1ľ.izst,:zi].ĺisľa lit:ľij]tr:li ć:s łz aJĺibl;ilrl< ĺillapíĺllat,ĺia|i trlt:t1:

I liárn.yp'it'.lási fę]-szĺi!ĺt-á.s--ć's 'fetvrtágĺxĺtáę}ć'-tés -łz. aláb-bią1.-'...ĺ!lĺkĺ:ĺĹi[.t kilr-ĺle-sát.á.sĺ:a.l

.t-.[u-Łĺ-l}ąuK!ĺ'c!93-.!}u.d-ąp-es.El{ony.yko!ő-u22-)

Iĺz aján|atkćľ(í a kiizbcszcrzési dokuĺncntáciő 41.23. pontjálran a kövctkezćíkct lratárĺlzta ĺncĺ.:

,...,;...ĺą.tljcin/aĺflliínktlitĺjúlll,ltĺího:;ĺtljľkoąIaĺőjľ/hląlikiiĺali
,./j,,ilzi'tiľilllłĺll1,cképptllnqqkiiĺoĺl,t1tłľ1!t/ĺ,łhaĺĺjĄ,ĺul/ćpĺ.ĺilkiiucĺlí
ĺ,,ľllyńf/,lni,l...!k.illiĺ,lliiiĺľlllĺľrpltn.ĺja9ylľnlltlkc//llłuľj
nllík.ij,l,ĺ.,ĺ!is,.Ilin/iľkľll/ilu111,cl.ĺtl.tljĺÍlllĺl/teaĺíntlkn.t7tľ;ĺÍdĺ'ĺ1luĺĺíĄ,hł
al.gĺllliątit'.iĺi'tIllllt/kł/ihľll1,1jj1a11;,,allleĄ,lltlnfi.ą.1,c/l:llłlllĺ,/l'ullluą,illĺĺąul

\z ,rińĺlllrl't'cr"ĺi :iital bcĺlľrijt.ĺllr. njárllitľ a ĺcl-ll'i clc>l<r-tĺrrcĺll.rrtll()l ť)cĺTl l'nĺ1'allrĺl,,ĺzzil,

lit1l.itilĺ az iriĺĺrllattcr-<iĺ', llclv;ľ hiirllr.1lĺitl'ás |<cľcĺ'c1l:crl ĺr |tĺlt'i ĺ'lĺ;lĺttltlcrln.ttrrĺ;t ĺrľtijĺ'sa lrc!

I t]ĺni/ĺi ĺ3i7ĺlĺ/'t,iq lllt,qti//a/lĺ/jtl, /,ą.gy ĺlą;' iljúll/,lÍĺłľő tl hiĺíĺą'pĺí//,:i'łĺ nlĺ,ýil/t/ĺÍľll ĺ{./fľl:ĺtťĺÍ(.

L:]t'' ]',irlc J.ipítói1laĺ! Zľr' (1?.1'.1.Buĺlape_st, l:-l.-oJląn.]i Ĺłt 2].)

Íĺz aján1attcvő az aján|at 3-Ą. oId'a!án benyújtotta az ajánlati nyi|atkozatot' azoÍlb^n annak 10. pĺlntja

nem kctüIt kitłiltésľe.
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ĺlľriitsir llc!

lBĺlzihil3ią.llĺÍ,uÍ,éłlĺ,g,.i//ĺ'l/lĺ/jll,l'log7.,l.;;,|,.'ill/ĺl//ľl,iĺlliĺ'ill|,lń//,i.t/

I;aurrĺl:i)uťl Kft.' (1155 I}tltlzt1.lĺ:sĹ, ll'ĺ:kĺ:ttyĺ: tl. 49.)

l ' .\z ;rj;ill|ĺttlcr.ĺ.i lrz ,t;ĺlll,it (). rlIt|ĺl|ĺiĺl llt.llr'iIjr.lll:t lt .i,/|}. szlilllĺl rlľilllt|iĺ',''1.'11. ;17ĺlĺt|):tll ;t |ĺ:llt.It.11t.ĺ

: zc ľc1l| ŕi in Íĺ' ľlrllic:i tiľ lr|.

lrtil.iilk ]7 a|ĺĺlrlattt.r.il' |l.l1,1 lli.ĺrlľ1lĺiĺl'is liĺ'ľ..l.ill..ĺt ;t |ĺ.ĺttit.|ĺĺt...|l lllĺ.qlt.lt'|..ir.ĺl itl()(|()\i|()ll

cl< llĺ t,: lr l c'' l l'tll rl ĺrl ;i t' r,I i t,slr l lt: I

,IBiľ,i/óBląa|/,ĺĄgłlL,,1ĺi//t|lĺ/j,l,llĺ4ę1,,lą;ĺ|till/ll/|,uíuLiill7'lxi//ĺi'ĺĺlllľ',1li:/ĺ./tiľll

2' i\z ajĺinlatkćľő a li(j7bcS7-

..;;:..|ąĄĺÍn/łĺĺtuín,,kĺląufĺ.illll,lIrill1111/||alfal.łt,ĺlzlą'łl//
,/ť,!/;II|iin\.'u/ĺĺ'lkl 'ĺ;.ľľillĺ.

Iol'lllti/lllllĺu k.ollllľl!ĺi/l'll) tlą..ufĺ,Íll/i'lĺ/lĺlą,.lllľ//,:;k.ĺ./lliľ k.tl/i.,,

'|:ĺl1tili/,i|/ł:l,t,,ilĺ.ll|,ľnl'ijĺo//ĺlfłilll/lt|i/ĺłrľ/(r/x/i\'';.lłklil/lĺ;;gllĺ,

ĺ.ĺiĺ'!iil< i7' żiiźil1Jĺrt,|'(,\'ĺ1ít. hoĺ,;ľ a ĺi'lltit:lict cIc,|ĺtľĺllli|ĺt,rs ĺilľlnir|.rall ĺlľriitsa l:c!

Íl]ĺni!ĺiBl1ul/'tti,14llli'1li//ll/li/,1tl,ho'ąyĺlą;tlfłilllll/ĺtlľőlllitilly/lli|li.l/llltg|i/ľ/ń.ľll

Kbt. 69. S (a) .Ćs (5) bękęzĺI'(:sc szcĺ..in(i iga7,11[4g kĆt:ćs az alkalĺnas$ági k()vctcllnćlrycklrck r,al<)

luęgfęlelés-.|gtl'9]as-4..ęľ.d"ękc}-g!l

J':!''r ..l.i.rlę.!-'i-l.,.!ői|:a.,l .Zl:ĺ-(.121.] B..u-d.a1resL F"Jo-lla!.diút .,.L)

l' .\z tjátllar.tĺéľŕj a litjzlrcszeĺ.zési clolĺr-urrent.áció 17. pontjában a lĺijl'el.lĺcz<ĺ ĺprzdasáľ.i iis;lótlzrrs,,r'i

Ilt:lľzetľt: r.orral'lĺĺrzĺi allialĺlassĺig1i [ĺŕ,lr.c'ĺ'clnléĺlr.t. cs iqazolĺisi llrĺicl<lĺ' lrallitĺ>zl,ĺt l.llt:1'':

,.. 'l /k.tl!lll,l.t' tlą lljtill/ĺl/|ľl,o,:

I).l...]nľlll1'illcnĺl\,djin/íłĺ/ĺĺ(li/la/ilidrÍĺulll.gclrÍą.1l.!lúľollllt,iti1;|iią/ĺlĺilhln
n,ndľ/k.ľ.;.ik./ĺ.gĺĺhibhlľĺ/ó.?jni//iĺi.lbľiitc/jĺł'ľú/Ícllűĺlo.ľ.l'ol.g,l/llit,lt'loni/kiłl.ĺ:;tinĺĺoĺ/

P.t.Ii.;!ĺ/,.!0ĺ'.ĺX'i0.1]xoľlll.li,llrlĺ,/,,lĺ9'5(ĺ1|:ľkľ1.ĺ|ĺ;.tĺlllk.ľ)płlllĺjĺ.lł/apf,in
j/.,,',,il./llą/ľ/ii;ľ,'i/ĺĺl/,,illĺl.ĺf'nl'gl/llll,.,lĺ/ĺíllti/k.ll/

llyl;/,l/k'ĺl:tlill/,,l1/iifl'qgĺĺul'ĺnq.tl,;
ľ',ĺ, k' l ),. t l ĺ l l l ĺ ĺi k' ľľ l ĺl ľ i k' l :,,tj.ĺ ľľ ti / / l l,.l k..,'

I{ć'l.jillr irz aj,.,rrlJlrLt'c..ŕít'. ],roe\'a lerr'ti zr]'lia]lrrassziEi lĺör.cte]ĺ:rćrrĺ'rrellĺ r.nlĺi mĺ:ĺ1ĺclc-:lćs ip.azo]ĺi..iĺľa :l
iiiiz|'lt:szľĺ:łŕ.si,ĺjĺ;lĺurr-:'eĺlt.ĺi<:iĺiszt:ľj'rlt'ililĺ:rrrz.rbalr

łli
i::
t:!
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t).ĺ. t )'::ĺ/.]0ĺi. (,\')0 i
i /ĺąĺill llą/ľll i;l, ' ,ihĺlhillĺl.ł.lill.ąi.l/llli

ll1)/ĺl/knąuloĺ,

l, ; r, k t l :,.' a t l ł / o k' l v l l ĺ | ľ / k ľ :,. t:.ĺ l.ĺ' ti / / l l l l /ł.',,

|iĺ:ľjLrlĺ az ajirrr|aĺ;tĺ:l

l<özlrcsz,eľzćsi dolĺr'rľnĺ:nĺĺíciĺi szt:l:iĺlt'i lł>l:ltlń|lĺll ćls lĺlľli||()ĺl.lIl]źl| ĺt rl1.i|:t|'li,ĺlzil liil ĺl1.rijlslr llĺ.I

I tJini/ő Bi;.oĺĺ.ĺĺiq lllllgti/!ĺlflĺĺĺl//ĺ

ĺ|łiu/tl//ľl,ĺí łlłt:.g1iiľl ł:,.l/kĺl/lllĺl.ĺ'tti'gi k'ilľllĺt/lllĺ:llyllllk'.

?.' "\;ł lrjiinlar'}ićĺĺi lt liijzllt:szĺ,rzľ,sl t'lĺtlĺtllllt'llt;iĺ:iĺl IS' 1lĺlĺttj;ill,t'l ;t liiir.<.tlit.zŕ, tllťĺ:łzll|.t i's 5Z:tl'Ill;tI

lrl|iallrlĺtssiiĺ:;i lĺt.lľ<:ĺtllĺrlt'lrt'1 {5 i1''łzĺlllisi llr.jĺ|.ll ll:lt;il'ĺlzĺlt lrlt'l1:

'' 1:,,lik.łllll,l.t.ĺtiglllillil114'i4kĺiľt,/ľ/l1lt11y11 (i)lltk uĺ'gltl/liľĺl;łi.ľ,l:

.Il/łtl/lll,l't ĺl1 ĺlflill/ll//llri:, ĺ,llllľllĺlľilľl ll:, rl/ihlliĺll.lĺlk' u.,,4ľ/tĺ:

\ĺ. ĺ. '|/*il/lllĺ,l.ĺ tl1.. ĺlfĺ'ill/tlĺ/ľl,ĺÍ, llt'l

i;l',l)(tt L;ľĺĺ(ł.łi

.ł;łl.ąoĺ/ĺĺ'ł.;łľlĺľn|ĺl/jľ.ĺĺ/ĺłĺĺ(tl(qjci9ĺt)ľt,firĺ:ll,itillłl/fl

lĺlľill/n/.

i 1ľll/i ĺl/k.llutll.'ĺ:ti.gi kiiat'łkłhnĺíql 1nIl, nfiľľllĺ,itilll,l/ (ł.ýiłljľbh 2) lľljc.rĺĺllĺlĺĺĺ'

1j,?ĺ/,]0|;,1X.1t)')Jioľlll.ľt,nrlc/tlĺ2|.!ip)|lłktłątlć.,.tíllľk'r,l')llon/fuĺ'łhfljűll
ut,qk.ii/ĺlĺ'łĺinľk napiri|ől ľi't'rrłlilĺ .ľ'1Ílllĺ/oĺĺ h
ll,.nĺluj\i,rnlĺĺfl,lląyĺbiĺli.tikilliĺc/cąĺ.riĺľuík.rą,.ł
. tl .ł \.ľ l.:i'ĺj? ll;.l ĺtí ą91,t'i /
. 

ĺ l ; ľ l i,iq;ľ / / lll l l l k,,'Í k j ľ /.ło ľn /tj slí ĺ,'

" t l ą ĺ: / /t, l l.t 7t / gĺi / / r'l ĺ r'i.ĺ l l ľ / | ĺ) d't.ĺ ąt,ąti I,

" ,l /ł/fľ'łĺĺĺ;.r i,lľiľ/ (,;l'/ /lĺi/ ll,l1l) (Ix}:::Z-l)Ij.f i]:i.ĺ' lJ]-il;r.]I.:,Zĺ:,'\. ĺ'\.)ĺ.ł /tľ/yĺ/,

" rt /u/í'iątlk'/ ,i|ĺl,|,i., ,i/l'ą;,!ľ/ iĺlĺípon/l,iĺ (,;l,/ ĺlőf ll,lp)

|htlllll|u/ol/ll|iłli'llt''irik.tlĺuJi]ĺ/|]()ĺí,(X.j0)!iont.ľĺłlltklt,|2).'f,t:,łľ,ll/cą4!54'sz'ęl
!ęI.ĺiłtą!!riąĺtotl-.igaz<ł!ásł^^é]--!ph_ęLltł'4?.a!]7i,tlkkĺ;llI,llo,é1,uąi,ątl:,o/,i.tlllk
,ł /,'Í l l I l i t l k' ĺ'ĺ ĺ k. ł / / fu rl l /lll tl ą' l l i t.l :

. ĺt .tą'ľr:,.o.rlĺ.łÍ kĺl|ő łli,ti'łik.|iĺ/ llľl,ľ, tĺnc,

" llyi/tl/ko1ni k.ľ// ul.lú/' /lĺlqy ł Ítl/jľsítľ.ĺ tlą.tllĺí,1l.űłokl,,1/ęĺí.t u.rryľiŕíĺlĺí'ĺ:lltk' nc.!iĺe/o'en tijrtĺllĺ tł.,,

i{ć:ľjĹih az ajzirriatĺ-er.őt' hoql.a i:eĺrti alkalnrassírEi lĺör'cte]lr.lóĺrr'ĺrelĺ r.alĺi ĺlegícleIć:s iĺ1azclláslila a

liijzbcszcr:zćsi cloliulrlerrtzició szcľirr'ĺ.i ĺoľnáball és taľtaloĺĺlnlal a ĺrr'ilaĺ'lĺclzat.át ĺll.ťljt'sa bc' ĺl;rĺilrlll.r

csllt.clljaaszcl:z<iciésrkŕ'ir<íĺlrĺisi']ĺl.ólá]ta.ll;iaĺ]ĺlr.t.Lgazĺll,írsĺ,(az-ajĺiĺllĺtl:

i ll lilľĺ-l'lĺiciĺit ta ľt'allĺlazj'

2\c



I Bilĺilő Bi:;.ĺl//',tl'ą

ll1ĺillltllĺll'ií ll,,g|i/i .l:; ĺllk.ĺ.l/łllll'l:.ili.qi l'al,ł/ĺ/lli;llyllĺl.

lł|ĺil:,lĺl/iłl ll l.,,lľrľilĺl.l lliil,lIk.ĺl1ĺ.l/lń/ /xi',4{jl11l)ĺ/lĺ.l/i,

3.\ljíľá]ĺjl3iz<rtt'sĺit,.l.<jgzít'i'llĺlt1t,,rl|rr|i.ľ|i'rrr||'l':l|l1lll;lllt

lílľl,21]tl11lZ7ĺt,ltzĺlĺlbltĺrĺr|ĺ:lĺllr,lrsŕll;l1lt,,llll<.ĺl|l'll:il'ĺl.zrlll:ri'iĺllĺrtl:il.t.llllt'|.
ĺr.l ĺtĺ''ii l.la rl '

11ilt,;zít-c1sĺ:e lĺcľĹil'. 1rclo;t.

,li,iil/tl/k'ĺíľĺít,ijcko;ĺa|jĺltl,íćtjáttliÍĺťt.,ĺíĺ,l]0,gyĺl/lllllĺľ
ľ/ĺl:llĺlntlllĺĺĺi.r (|?|(ilt Ĺ1 IĺĺIít.a/afli lłti/ĺltÍ4,| |ckiu/) il.,ll11,łĺlĺ)ll,lk.',,.

lz niĺrllilrĺ ĺrcĺlr ĺclt:j,,..g, u
tllrlinĺ't'ai]íľáltll3i,.lĺ'rs,io;ia,"asĺlljĺrĺtzajlíĺl|irtĺt.r.ťiĺrjĺĺĺll:rt.ir,l|tlll.
ť.l'r.tiĺ l t' t ľl t.ĺ tl lti ll t'il r li rtít':r r l i.

l..\ztil:ľc:llľľsaińĺ'llĺlĺlltłlłcjzl;t.::zt:l.zĺisitlĺl|i.rrlllt,ll|:it:iĺlllltlllllĺ'r1lla1;iľĺlzt
i|l:iil|;il] ĺ1ľl.tlli'clt:st'ĺ.l licľilIĺclĺ ćs ltz.ll'illIliĺrlĺ;illlrIlítIllrt.ilt|ĺ tllĺ..r1:

| }:l.ĺ'ć|'clćsi :iZ(]1.l1 p()|l I

.-\ jálll:rri liľ {lli:t'l'ĺi l"ll'. l];)

['on l.szait]

Siiĺl..,,"i'| p.,n!i'"11 , .' -

lĺiľzillĺtsi időtalĺ.aĺrr (3ó 60 |rciĺra1r

|<ijz-öt r. lrĺirrapokban)

S ťl|ľ szlr llr

:i( )

Irirtlllĺt l)t'r<l

t( tl.

3ó'.3ó3. Il{()

lrt

9,.(lB

1.8'l?0!J

3(lhć;rlap

'l(),(x)

250,00

'ĺi.,'i,/ĺla1.l

3.99
99.,r:i

ti 3 3.'i:r

Ill ĺ.irlt
/.r1.

3:i ()9.1.1) /()

lj t.

'l().00

5(X),(X)

3(rb<ina1;

l(1,(10

250,(X)

l .iĺ.,.'/ĺllt1.l

I ().()o

:):i( ).( X l

1 000.( x )

l:i

Pclrr i:száĺrl

Sťllľozott. pĺ1n1.s7i11l . -
Ii ĺiscclcIrrri lĺ<jĎť:ľ lla1ri Irrć:ľt'ekc

ĺnliĺl. ()'li .li'/naP..ĺ-l.lax ; )||.',i)

l)tlĺlíszliĺll
St,llr .lzĺ ll t 1rclll Lszĺin l
(.)ssz1 lĺ llrt szlilrl:

:j' \ 2 |' ;ltiĺlt.llall ĺoĺ,.lalta|i alapjírn a lii'jr.t:lkezŕí jal'as|.al.ĺ.lĺ. t'cszi e I3íľá|ó 13iz<lrrsĺĺq:

IjU'I,iuęI!pítĺjipąľjZľĺ',.(1Ą3nlľĺ-ąp.ęs!'-I.I-ĺilląedi.'ť;-t-.2-
tiľr.ť:llľt:slrcli.n,..inłsjrl.,.iĺĺ'i''"|u.raki.lzllcsz-eľzósiclcllĺr-lnr
ir<l1,;t.a;u ĺjáĺ'llatrcĺ"ŕí ncĺn á].l alizál:ĺ) clliolĺ hatá]'l.a a|.nĺ.t, ĺz ajĺiĺrlatter.ŕ5 nlcgĺelcl a póoziigľi 1,;ĺrztlaslit1i

i1s ilr iiszĺr lii sza lĺlrlai a l kal lrras sĺio,i kör. eĺ clnl élrl elĺĺr cli.

tItlfĺ:ĺ'.B-a.uKfĹ.(1193I!!rd-ap.c.sLK.t)nyykotó!''2?.\:-.\zajliĺll'aĺ'ter.ĺi
73' ii (1) llclĺcz.lŕ':-. e ) ponĺ:ja alairjirrr éľľórrľt:e:Ieĺr.

i

II "',I'
I

I

I

ou/l/r- \



Il.arrrra'I)uĺi.Kf"'t,. (11-55 I}uĺ!4pc$!, lł.qkq11yc u. 49.): '\z ;rjĺilrIlrĺtt't'ĺ.] :1|t;r| |l.'ltt,it;I.'tl :l ;;tlll:lĺ

az rrjánllrĺtci'ŕj ĺlclĺ lĺcl'ijlr ii:lszĺ,lít'i.ľ,r lr 1lĺilrzĺit1ľi ris t1;lzĺl:ts;i{1i' r,:r|:llllillt rllĺisz'l|ii t:s :lz:l|il\ llti

ĺtllĺlrIlrllrssĺio;i lĺi)r.ctt'}ltlć,rll.iqĺrzĺl|..ĺslĺľ:l, tt'|ĺilltt.ttĺ'|;l |rIlĺ. (i(). 1; i l) ĺ1s (:i) llĺ'|it.ztlĺi*.1l.r..

6. '\ lĺiir.ctliĺ:zĺi clcilltt1si !ar'ĺtslltt'<lt lĺ.szi;r lJíl.ĺilĺ'l llizĺltlsĺil',

lil.j-I'iĺc I.iłlt(iip:zti"Ltt. ('12-13 I}uctal)cs(' IIĺl|lalrĺli fitf1*)
Nĺltl.ĺi ajárll.ati áľ ('[]r.): .j5.()93.().i() l;r

| ór :il.lĺĺsr icltjľaľt'alrl: 36 hć;na1r

lt.'t:.scclc]lui lĺijt.bć:ľ ĺrapi ĺrréľĺ:ćlkc: l'5.l'i,/ĺrĺ1r

ll.).\ lłör"ctlĺczŕj ajárrlatl.cr.ri ĺrlľaI l'lt:ĺlt.tiit,ĺltl, lrjĺillla1 ĺ:l-r..':rl\.ĺ..ll<'Ii rrlitlri.sítIlt'lĺĺ. lllt.t1lt'lt'l

kŕjzlleszeľztisi c:loktrlrlclrĺ'irciĺillan lilr,.llrlt lĺi)r'tlĺ'c:llrrt,:lrl,t'krlĺ'|i:

a.),:\ l<i.jr.cĺ']i.t:ző aján)alĺcr.ĺĺ
c[t l k r-t nr t: lr t'zi<:i ób a ll llr ct1lr a [ ĺ'r I:ĺ l z <l t l

rlclrr ĺil] a lĺ.izńľĺi cllĺĺllĺ lratĺĺll.a alĺi'

t i U - I,u e ĺi'p ll(iip :ąrĹ 7.rt. (! 
-213

\r'tĺri :r jáĺlllrľi ĺĺľ {l;ĺ 'i: 35.{)9.3.ĺ)7()

] ĺir ĺiIlĺisi iclőlaľt-alrl: 3(l h<irla1'>

|(óstldc]lrri lĺćjr btir ĺla1ri lrréľl:ćkc:

iĺ|t,ĺrl llĺ',lľriiĺĺltl :ljlilrllrI rtlĺ'1,,Ii.It'| ĺrz :rjlill|ĺrĺtĺirĺ.Ii Ii.Illíi:1sll'rĺr .1'

|ĺiir.ĺ.It'lllltillr,t'lill...lĺ' lrlĺ,r1|i'|ĺ'|:lz lt||i:r|ĺtlĺlsslirii |ĺiiit.l..Illl.i'tľ..|iĺlt.|i'

lljĺirl|:ttlr ĺ:l.t'till1..'s,lt:li ĺlliĺlĺ.ísítIlt.tĺ'i;t |ĺiir.t.ĺl<t.zr'i:rjlillIirti t'|<.Illtlrt'|:

ĺ) l>t:|it'z<ltls ĺr) 1lt;ĺllil ĺrl:r1l1ĺiĺl

ajĺiĺilĺlrtĺitcli hĺrtńľitlő lcItiľrár

Ilu-cl-ąpęĺ, .I:l'Qlląn di úĺ 2.1,)

Ijr

'| 
. 
jrlir/ rralr

Iłauna..I)uĺ.l Kft. (1155 I}u-ĺl.ą.pcs't, Ilckctlyĺ: q' 49');

ll t'l.l r', ;l jĺĺllitt i á ľ íI ;t';:'j6..i(l.3. l Bĺll jt

| <ir :illĺisĺ it]ĺilĺtľtĺ'tlrl : .3ó hrirlap
|t ús...lc l ĺl l i l<ĺir.bŕ: ľ rr a 1li lrrć rt'ć' |ĺc: : ('}.:5., .' / ll;t ;l

<:.) \lc:t1t:ľ<.ísítcĺltl<í' |111.9]1'ä lĺi'i,ľt".t]ĺc'z,ĺi ĺlj.lrlllatlcr'ŕ1 lrińlllirtll a lil:r. ,'.}'

óľľéĺll.tt:]crr, tclkinĺ:ctr.e] aľľa, hĺlt';ľ ĺ'z irjĺlnl,ĺrt't'c:'r,(,l ..ĺ.l,.l1íulllilĺ,,il

|iĺir. ct.cicĺl l,lľrii l'clt.ta bt.::

13c ľĺt l:'1líl ĺi Z ľĺ. (78()0 Sik]ós, Iii'i]ĺ'cľĹi]t:ĺ' 01 5 / | 
(). |.lľsz')

l(
itz

cl.) Á Fluĺel..Bau Iiĺ.t. (1193 Buclapest' I{öĺr;ĺ,kotő u.22') ajánl'atter'ő állal bcnvírjtot't' ajáĺrlat- a I(bĺ

l3. i\ (1) bekczclés e) poĺrĺ:ja aIapj1rn jaľasolja ól:r.órrľtelcrlĺlelĺ trritrĺisítcr.li.

c.) ,'\ ľcndellĺezc(sľe ĺĺllĺi Íeclezet és bccsil}L éľlé|i a lĺĺjr"ctkczćj: .j:;'?-l l' l()() [;t (.rlct,tĺi ćrték)

\ z cl jĺĺ r:is c' rccl lr'r ć ĺr r'cs tr c l. llr'i ] ľ zi l l ít ha ti

il.i\|ciyĺl|a1>íthal<i'lr<r9,ľalĺilr'ctkczŕjajánl'aĺ'ĺ'cr.ót1ľťliL()|.[abcalcs1!<>llbĺiľtiľlćlĺlrl'ĺirlľri
ai4ĺ!ątĺlĺ ](l(X).()(} 1:crll|.sz'iĺrllrraj,.,czĺrlt.a] az cljĺiľás rlt'crl'csĺiĺre:li l'ľlil,lĺisírhc'tĺi:

fÝz



il,llĺ.Lpillĺi1'>ii'i.lĺĺi1,.hĺ>i,i.źl11vcftcĺitk(lĺ,ĺ:ĺííĺjĺĺĺllaĺtĺ:vŕĺĺli:llrlĺĺ:ri'iĺĺlrt;;1iľIi,lĺć,ĺĺ
ľĺ:lrĺÍĺ:ll<ĺ:zćsľĺ: irIl ó fĺ:ĺiezctľĺ:'

}l ĺ:l;.iiĺ;li' r.rssľr:9:ĺ:zĺ:; ĺc'|-1..jZC:i zr iclrl''i,clĺĺri:li tllt:ĺ''ii'|ľlĺ.iĺ'.;r l."ŕsziilt t:]

Kclt: Buclapc*.t1, 2016. szc;:rtcrnbcr 30.

:\ (: \'

l):i}r.li S1iľiĺ.l<'ll:

p t: ll z iiit'ľ i :.i Ź í kŕ: íl'L]l,(: 1-il jĺ: c: l ĺĺ.: ĺ.i cl.: ! lr c z ŕi

ilíl';ĺlti l;i;ĺrlr { sliĺł.i t':li,;

}zll i-lł,l i''ĺrt]l.ĺ:

i;i :ł |.l ľ. s'l ĺ: ľ z.ł.s ĺ ĺ.r ľ..4l' ĺt * z ĺ: ľi ĺr i i

s z a [.: t.: ľ r r'l I e ;'rl i'ľl c i ;.<: n <'l <.l ] li ĺ: z'ĺ.j i.>i ľ il ,. >

i:l zĺ;ľr sĺll.,,:i t:il,:

ĺjľ' }lali*.ĺ:ll (, iľĺ,
j' ł,zlrt::l;lt: ĺzĺ:si ć" j ĺ >ili s zĺ,l iĺór!'tllĺ:irlĺl i.:l

l'Ĺ: íl (lcl liť 2.ó ir í r:á J ĺ.l i: i z r'lltság.i 
1'r;1

5zĺ:ľt.r'zĺ' j

l}riĺ'l;rllt.::t |'ĺil'iľ.':. \'' [ | i

Iĺĺ: ľii|ľ ĺ'|. l:,sĺ'l.''á r.rlst
( ) l l liĺ;ľi r iá l l.', z;l I

i),ttilit;lĺ.rl lr.,ir.ĺilr,.. \-] | I

lĺ.lr.Ĺjlt: t' | ĺ',zllt. ĺ r ĺi ľĺl:.i
( ) l t]":ĺ lľlrlĺĺl\.lziĺl

l}tlĺ|;r1;ĺ':iI lriir :ĺl.ĺl'; \. l I]

lĺ.ĺ': r:i'il<: t .l <lz:ic ĺ l.ĺi ľĺlst
( ) ĺl l< ĺ., ľĺĺl á ĺl t,za t

il

/ł3



.). J

ĽGY l.iN|. l}ĺ ltnt,n:l'l I.AI,

ľŕĺz-ĺirl) nľí]ĺiszĺrľĺi cscľc, l.ll<:ai hĺllll|ĺl|i'zirt It'lriiílĺisll'' l.li ľĺ'',vri',r |rlll. | |:i. ii Ĺ|) |lĺ,.liĺ'ztItist. sZ('|.ItllI

llirĺ]ľ.ľľlrćĺlr'llćllĺiilitáľsłt'zrlásĺlĺi|lĺi'i]lllijz]lt:szt:ľz'ťlsit'|iĺil'lislllrll:l|lĺ'ľl.|ĺt:zĺ:lt;rilill|:ltĺl|ĺ

'., 
, ;..]):il.:ĺ]ul] ..'.

l.) .\z cljirĺ:irsbaĺr 2016. szepl.cĺrllrcľ 1.]|. ĺl:r1liĺill lliíllľ1lĺltlĺisl ĺi'Isztl|írĺĺs ĺ1s |i.Ir'i|;i11ĺlsítlĺs liť'ľĺis. \.lll;Ill1||)l

a Iibl íl9 1 ('ĺ) (:j) bi:|ĺ't:zcl.isc szt:I.illli i11nzĺllĺis |iŕ:l.ĺis |iĺ:l.iilĺ |l.'|i.il.ć'sl.t'' '),(}l(i. szt.1lĺt.lllllĺ'ľ ']S'

ĺla111ĺĺll 1 ().(')() ĺir:li Ilatńľiclĺ.íl'ĺ:l.

)i .\ l,]c.ĺĺl Ii'ní1ő'/.ľl'. (jB()(l Sili](is' |(ilIr'ĺ:ľiiIt.r ||,|:;/|9 hl.sz);rjii ĺllirttt'r.ĺ,i a |.'.llt. 1.] 1 (lj Ilt.|it'ztIti:l:r)

I ll r á ľiclĺí lc jĺil.l.ĺit' lĺŕ jr"ctr,ĺclr ĺlt.tr j ĺ'rlí t ll I lĺ:.

.\ llcLlľtijt.ltt
tlcl|it.tľlrclrtulrloli ľ11cEr-izss1ĺ,rlzisľtr lĺt:ľir]lclĺ ćs ĺz, a|:ĺlll;ilrli;ilIlr1lít'|,l;rrĺi;tli lrlct1:

ĺ.Iiánlrpĺiĺlá-srJe!ęzól.ĺ^tás-,'és_-{c.LvitágoĺiÍtás..kéľ-ć.s .az.a!Ábhi-ąk ĺizęľult k.ęIut k!]2Q-qg{.ľásľa:

[.Iu.f'ęľ'.BauKft.(1.193-I]-u*d_ąBest'l6anyrĽkď'ií_u.22-)

1ĺz aián|atkérő akĺjzheszeľzési clokurncntáci(> 41.f3. pontjában a kiir'cĺkczőkct h,atáľĺtzta rncĺł:

,,2 ), .Ąą tlfűn/t.lÍÍľlllírk tlą ĺján/aÍáhoi' tĺ.lji1:,oą,|tlĺő jc

ľ/jĺiní.tiľiĺlllltilą,ľkĺppenňąqk,aĺiĺĺĺ,,,,,,,;t,lĺ.,hĺlh,iĄ,|p
i,,,,,,,,,,n,,,.1k'iliiĺľ/iii|enĺcnltt:n.fi,g),ĺ.l.lnhľkľ//ľcnlli
lliik.o,l,.,,,ĺi.ł.||inĺiľkľll/i/ull|,,.l!t..iĺljĺ,llllĺlttciírk(.t'Íł|t.ą.0iĺ.|
0t..!(ltlią.tiťii.|hłľląłĺkl/lblląúfĺłlli,l,ĺllllt.Ą,bľll.i'!)ą,/ellłllltl/Iĺt,tttr'Iłil1Íĺ\'Dx

.\z irj,rll!atrĺ:r.ti zi]ľal ['relrľŕlj|'cltt ajárllat a fcrlti Clolil'urrcĺ'lĺ'Ll']lot l)cĺ1.l Laľ|a|nlaz't.',ĺ.

lrcľ;ĺrlĺ ĺtz ltjĺrlllalt'cr'r5t.lrog,;r.hiĺinr.1rĺirJ'ris |;eľt:l'ĺibcn a ti:ĺlľi clolĺt'ttrlciitLll.|.t()l rlt'tliĺsa |.ic!

|t]ĺni/ĺjBiąĺl//'tĺi.g/tlýtlk.éĺltllll,qÍll,'4llĺĺtnl,ho.91.,l:;tljállltlÍÍľlŕíuhĺillyllo//ti.tt

l'li'. l,lne E]PílőiPĺtľi Zĺĺ (12] 3 BLlclap.:st' ľ-iĺlll'í'rrůi ťl!.?J.)

1ĺr. aján|attcvő az aiátl|ar 3-4. o|đa|án benyúitotta az aján|ati nyilatkozat()\ azoflbafl annak 10. pontja

nem kcrült kitĺlltésrc.

lićľ1irkazajárrl'aĺ't.er.ĺít.lrĺlo;ľbiĺiĺrvpórlĺrs
ĺlr.riitsa |'>c!

L+v



.| l.]ĺlzĺlĺj 13ią.oÍĺ.ili.4 hl',gtlkt;ll/

liauga:I)uĺ,l KÍt. (1155 Blldilp'c$t, |{clĺqttyti t'' 49.)

']. .\z ĺitiĺrIaľtt:r'ĺi irz aińĺllĺrt 9..ll.llrIlill Ilt.rlt,ŕlitĺltl:r:l.i/|}' sz:illlťl llľil:rĺliĺlz:t|:iĺ.;lzĺltlIl:lĺt ll It1ĺl\'It.!'(.s

szcľt:lrlri llr l.>l.lr-llĺt:iĺir.ĺt|.

|itiľ1iil< 1\7 ĺtjĺilllĺtttt:i ĺit, Ilĺl1,i' lliliĺlľ1li,tlĺis |iĺ.ľĺ'lĺ:Ilĺ.rl :l Ii'lltlt.lĺllĺ.|i rllt.r'Ii.It.|ĺir.ĺl ttlĺ.ltlĺllĺltlĺ|

clĺ >l;ltľl.lĺ':ĺr I ulncll ĺlt. ťr j tsn llc!

|Biľĺi/til3iąĺl/ĺ.rĺi.9|ĺl'ýt'lkĺll/ĺllt:ąłíl/,:lfli/oll,llĺl':11.,'l;

?...\zaiĺrrr]'atlĺéľćjalĺłjzbc'szĺ:l:ztisit'lĺllĺuĺt,lt:rl,t,áĺ:iĺj.l|.'7'|lĺlllĺ'iirllaĺla|ĺiir.ĺ:l'|ĺ

,,,,,,.,1ą,.ĺljtill/ĺltflĺílltkĺ.l;.ĺ'|r,ill/tl|ĺillĺlll
/)/(,!/lĹttűľ0ł0]:tuk .t7ĺlľillĺ'.

' 
l il ľl l á ĺ l l n I la k.o l l l'tl l.ti luł ) a ą ĺ lf ĺi n /, l I h o ą. an. / /ĺ kľ h fu k'ľ / /,,,

.1itrtill/ĺlĺ/ľl,o,,'i/ĺtl/ĺnllylif/llt/ĺljĺill/ĺl/ttťi//Ĺll-/i't//iĺ'I\,.:-,,tlĺ'lk.iil|.łt;1llĺl/t;.łľlk'lllllljk.ll

|rĺ1t.;ĺiI< ítZ ĺliźi|1l;i1lc\'<iĺ,. ll<li1ľ lr ĺi:lltit:lĺ<:t tllcli|-l.ĺlllilius Iill.llrĺ]laĺl ltr'riIts't llĺ:!

'|I,Jlni/tjBi:,ĺlĺĺ't,ié/il'ýtlkĺllĺlllľ'9ti//,lpĺ/ollt,ĺlo'qyu;ĺl1l,ill,l/lľl,,ĺĺl

I{lr-1,69.s(.4)(:"s(-5.)bck.ęr"ĺlĺiog$Zcf.''Í'''p(iigązoláskć1ćs4z.ą!ka!nasságikĺivctqlr
pr c g fe !t-' l ć s íga z o_!źts a. ć ĺ ĺl c- k ć:b cn;

!"!...I.l,rls:.[.jl il(ttłĺľi /.l:l'(] !.l1 Blrdirpe s-(...l']<rJlirlcli-qt ?-l.)

|. .\z ajáĺla1liéľő a licrzbeszel:zési clĺrkr.lnrcĺrľ1rció 17. 1rontjában a lĺijľctkczćí gazcłas/rui ć:s p<1nzĹigľi

Ire]vze tlr: \Iotlad(ozó alkal'masszigi lĺor'etel.ĺlérr.l,ĺ: és i.qnzcilási tr-lóclclĺ' lratáľozĺ-a ĺrree.;:

,,..'J/k',l/lll,.l.ĺ llą ĺljlnhĺ/ĺll,,'ií: 
,,,,,,l;.*,í l,,i,,,,,, l,,'.,irĺ j)- |lĺil.ĺllll .|l, ,łhl/|)Pĺ,.Illlľllln,ih,ľuuiĺlfrill/atÍĺ;ttł/ihĺlĺĺÍľjĺ/í/lllľ,9ahi.iĺĺ/lúrnfĺ,:'zil.|iiąhtiĺľ|lľu

lľllĺl,,/k'ĺ,::jk'/ĺ,gaLi|ltlllľlĺ|ĺi'.])ni//ili.l.orill/ĺt./lL.ł.,i/la/,'illo.ľ.1ill.g,'llllliĺllí

P.l...l]?ĺ/20Ií'(X.j0.)Rľlľlll'ľtllĺ|ĺ,/tłĺ|'9'!'(ĺ)bak,e;ĺlľ.,:tilak,')fonĺjat'l/,4lj,illt'l'ĺllĺl/llik.c//,lą,
i/,,ąriľĺii1h,ĺiil'á/ĺa/ĺíllo.r|.ol.gĺl/niĺlĺlĺĺllľ/kii/s;álllĺĺ:ĺlĺĺĺľ|ľ.ł
llyihlĺk.oązlĺoĺ,ilĺiĺÍi/iiqąĺÍt,ll,/,,,.g1'u,,;'ĺ.ljĺ.íll/iĺĺľľĺíillikoľ.jiÍt
ť:it,Á //i ĺllł/ok ľľllrlľ/kcą.ĺ';l.ĺ, ĺí//lllk..,'

1(t1ľiĹiIilrzajĺrnJĺrtt'cr.őr..llĺls1ľalcrrli
|ĺljzbcsz't.r'ztisi t]ĺlkttĺrlt'ĺlt,li.:r.j szcĺi'.'rt.i |ilĺlrlĺil.lalr ćs ľal:lnlĺrĺunrltl a li\'ilĺtl'|t<rzatĺiĺ ĺlľriirsir l;c!

..]I3ĺl.,í/tiI}i1oĺĺ.rĺĘĺĘakĺnĺlllqá/Lpínlll,/log,ai.ĺliĺiľ/tlÍtclĺĺalD,jlaĺkołatoĺbľllylijĺłiÍ/,l
a j li ll ltł ĺltłl,o lllc,ýi hł / a 1 ł lka lln a s'tĺĘi kti ul ĺu /łľ ĺ! ll1l 1xť p.
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:]. ,\z ajánladi,t'1ľĺj a liťjzllĺlsz,ą'r,l<.si ĺ|ĺl|ittlllt:rl|:iĺ:iĺi lĺi' 1ltlĺltj'ill;tll 't |ĺiir'i.l|it:zii lllr1sz'r|ĺi .ls ,z.llilll'ti

alkalruass;rsi l<i'ir,<.lt'cllrr<1:ĺl\'t ĺis iv;lrztlIiisi lllĺlĺlĺlt Illtt:il.. lZIll lllĺ't1:

,,:Ii..ĺllkrłblląĺ'.tĺlglll'illillllllllkilľĺ:ldllĺł)!! (i)llľk' 441[alĺi1ll;;ĺ j'r,l:

'..'I/k'ł/llłrl.t aą łjĺill/tlltĺ:ľĺí, d///l|t)tl),i|)ťtt ĺl:,'' łl/ilhbitlk.l,ll. lllľ11,lĺ:/ľ/.'

.\/./. |lkłllllĺl,ł k

.trľąőĺlĺí.,.ĺ;ľl.líľ
|łl.jn /oĺ'

! |ill/i l.llk,llllltl.ł,ĺ:tigi k.iil:tltll/ulilly /lihb nł|ĺll,ll,''itil,,l/ (/ľg|ľ/1ľlll, .)) /ť/jť.i/lt/i.'

ĺj.:]ĺ/:i0ĺ;'(x.j0')litlllll.lľlllľ/,,/:]t'|i(.|.!)ltľŕ.l,:,ĺĺ,;.ĺl;llľl',l')flĺlll/fllĺl/ĺlflfń
llľgkil/ĺ|tl.;lllľk llallj,iĺĺil u).ĺ:'rą,ĺllil/i

bľlLllltiitl-rlule'ĺ/ui79ytípĺĺĺ,,:ikillila/c{.łi|łluĺkľlly,łĺĺp
.,,1',. 

1;1. l.io.tltĺ'ĺ' tti l.ąytí t

" u ą. ľ / llľ.gic ĺ | l ll l n k ĺi k .f i l.ľo r0 /Ĺí'ví Í ;

. a i' ĺ. / / tl ll.t ry l gĺi il: a tt|ĺ'r n tł ĺ t ĺi ii.ł'ł ry,gĺ ĺ,

. a.1p/jp.sif1í'l ittl1iĺĺ (ĺl,/ lú/ nłp) (til::1,l)i'i.l |i.ľ l]]:';'lłl.]l !7.ri.\' l'\') liĺ lłl1'łíĺ,

. ĺl llllĺ.s7lk.i útaĺ|ĺ,ił títuĺ!Íĺ./ iĺl1ĺponĺjĺiĺ (il/ llĺi/ llil1l)

.,lllulllĺltlĺo/tllNiłrcllcitikut,l32ĺ/20|5.(X.j0.,)Jśorlll,l.ellĺ|ľlľ|2j.s.r:,.-cńnĺp.5i1!1-
ĺć!4.!lił]-kiłl<{łłtĺ.igazĺł!z!s-ĺzii^!c-het.lgiuQ!ni,ĺlk.kĺint,l'lĺl.qy,,l:"
t l /,i h |łił k', lĺ k.c// |u ľh /ln,l ą ll i,l:

" t1 .i.1,r'ą1ĺilij/ k1i|ĺĺ llniĺik lľ/ tl(tl|' !,.ĺ/il(.,

"llyi/tltk.oą.nikľ//lll.l.ĺi/,lllo.gy,lĺľ/fa'łic'tt'lą:ľ/őĺľĺi.łtlklltlk'ľ.łtl.tąľl.1'ĺí,/ĺ.tlltlk'

l..cľjĹilĺazajziĺllatt'<:r'ćít'll<;s1ľĺr|i:lrl.ialliallrrĺssliqil<t'lľct'ĺ.:]trrtirlr.llcllĺt'ir]'tj
lĺijzl:eszt:l:zésjt]r;l<tlĺrlclrtácřszeriĺrtitłrľrrrĺi[rani:sl.aľtnl.,,r.,ĺ-,''ular-lĺ.ilĺ.lt-ltĺza
c:satĺ'llja lr szel:zŕjc1ést. kôt<1i rrrĺisil< |řl álĺ'al |ĺ'iacl<lt't iqaz<llirsĺ'|

-'JI3ĺrÍ/ĺjBiioÍÍ.tti,3ĺĺl,g/akPnÍłla3ál/apíntĺunl,hqyaą'Ąán/aĺttłiíaÜ,i|ĺłĺkołaÍoĺiltłląli1j1x17a
l:;ujtill/ĺ':lÍĺĺll',ĺÍ nąĺi/e/ aą alkallllĺl't'ł,igi kijaeĺelllzĺlą,nľk,

.\ii,,:Ei//,łpĺĺhuĺ,i,ią1,a,i1b,allti,lą,iiaĺko1atntłllitaľĺłllľairlurĺirenciĺl
tĺlĺli,ĺĺ, c,\cl, illloniliľiĺik a blll1,lijtoÍÍ rľfłrellitł iga:iolri'ľból cq1,íľĺ,ehnĺĺell a1ono.ĺĺĺlnĺĺiłk'

.I'Iufę-ľ.B-au-Iffi.{11-9-3.I}-udap.ę9!,.KoÍtyvköt.ő_u.22)

|.-.\zlrjáll!at,lĺć:ľŕ.la|iijzl>cszcľzćsiĺlclkuĺrrenĺ'ítci<:'ĺ7'pĺlnľjállĺrlralĺĺ'lľt.:l]ĺez<1íQazclasiiĺ';
llc:|ľzt:t re \.()ĺlatk(),. ó allĺaiĺrrassĺrqi lłŕir.clebrréĺlľl' és i.o;azo}'ási trlĺjc{ĺll' ]raĺ'ĺil:clzl,a trlcĺl:

,, 
.! 

/ k', l 1lll,'l', t'l ą ĺ | li l l /ĺ'l ĺ h, ľĺí:

l,' ĺ. Ínl,:llllyihilll ĺl1 ujűn/oĺ/ĺilľ/i hłÍ,irilo,ĺ /t)(!4ilííąi lluonl /ľłąľ.ĺ

ľĺuĺlľ/k'ľ:,,ik l'qtl/áh|ł nilĺő ,!) ui/liĺi Ioľillĺ ĺcffĺl'ĺ tih,łll,illo.r.lol.ą,lllllj ,lr]ĺj

liilłĺl tíľĺlľn 
'.|..|.ł.,.ĺi?/i 

(u l.ltilĺlll ĺ;l', ĺl/łĺ|)

lĺ.lk lil'ĺąĺillliĺo// tilh,ll',t:ĺillľ/'
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..1

l/ł

!,. ĺ' ' ] i.! t / ':111 1 i. (,\'' j().)

) le:,,.il| lĺ:,/łĺi ĺl, ,'il/,'l/tillll.ĺ

, :.ľ k. u ą. t l ĺ i ł fu k. l i: l l l t / k' ľ :,. ĺ; l l i,,i / / l l ł k'.,,

IióľjijkaZa|ál1]aĺ]11:\,őt'lrĺlt1l.lrli:llĺ,ial|ĺ;r|lllĺrss;it1ilĺiir't:lĺ.|ĺttť.ĺlt.tli.lir,:t|.lllrt.ĺł|i.lt.|t1sit':tz.ll:1sĺil'
kiiz|rt:szcI:zć:si c]cllit'llrrt:rltlit:iĺi szeľillt.i ĺill.ĺrlliIlaĺl ŕ's |;ll'Iit|ĺlĺlllltlt| :l ĺlt.illlll<ĺlzll|:it ĺli,ĺlits:'r Ilt:!

Bĺll,i/lí BipÍĺ.;tig ĺtl.ýtlkĺllĺ nľ.gci/lapiĺntĺ'ĺlllł, l,lo,q,

łfállltltĺľl,ĺí llľęlilľl łi,a/k,ullllu.ł.,:,'i.ĺ1,i kiiu/ľlalĺill1,llľk'.

)'. -.\z ajĺiĺllar'lĺól:ĺi ĺr lĺijzllt:sł'ĺ:r'l,(:si tlĺllit'tlllĺ:Ill;it:iĺl Il"i. 1lĺlltlj:ĺll:lĺl ĺr

a]|talIlrassĺir';i lĺť)r c:tĺlllrlćrri'1 1.15 j1,,1ztl|;isi ĺllĺitlĺll Itĺt|ĺit.ĺlzl:t lĺlt.11:

Ą.1illÍi ĺl/kł/lnĺl'ĺ.l',ipi kĺjľeh:hnálg, ŕiibb ľef.crunitiaĺĺl (c.ýiljcllll 2) lt/jłl'łĺĺluĺĺÍ.

13,?t/:?0ĺi'(X'10,)Kĺlllll'ľtłllĺĺl/ľ/2|.s(2)|lllk'ľ:,,ĺlłĺĺĺlltku.)pallÍ1ĺlĺllĺĺflfĺill
llĺt:'ąkii/ĺlľ.łľntlk.llal|ĺiĺólľi.t.ł7ĺ.l/i/ć'ł:;ĺÍlllĺtoĺĺ').ću'łoľáll
|lľlll/,,i1i.rľĺl ,ĺ.,/ l,,4:,gy tllĺĺi.ĺi kil,iĺc/tł

" il .;Ą.ľl...1ĺĺlĺ;.ł /ĺiľq1'ii1
. 

t l :, tł / ll ĺ'gą. tł /' l ll l l ĺ l k ĺi k .l i /'v l lv / ĺi'r ti |,'

" ĺ l ą. ľ / l c l,ľ :,o / pti l ĺ ł ĺ ti ĺ n ĺł ĺ ĺ ĺí i).ĺ.r 
ą. ĺł gí /,

. ,l,lľłľĺĺl,is iĺttlĺĺ (,ł,/hó/ llup) ((DZDI:'|, ĺ.'.| I:JI:.t':|:j.J].i7,t::,| )'\')ĺ.ł llľ/yĺíĺ,

" a uli.t\.lk.i ,'i/ll,:lĺi.t titl,ľĺľ/ iĺlĺíponliĺí| (u,/ /lĺi/ null)

.1|luĺllĺĺtlIoĺ/lllĺľlvll,,,jűk'tlĺ,l)2t/20ĺ;.(X'J0,)Roľu,n,nĺ|ľll.ĺ2).'ý.ľą.,lllllĺę9.4!íź1.szpľz

t.ćIłÍ!rą!!s!a<łpąigąz.ę!assaJIp.h_a-ĺ-.ig:ąz'.-o.]ni,akkinĺ,l.lo,91'tlą;,igtl:jlhi.rlluk
ll /.i ll b i u kl l ĺ k.ł / / |'tl ľĺ r l l lllt l i1l i a:

" ,l .ł:,.tlľ-ĺÍĺ|ĺ.ł| ktiĺĺí nltí'rik lĺ/ 2gp1ł, 1í/Ie,

" ll|,iilÍko:',lli kt// aľl-ó/, ho,qy ĺł ĺr/ju'ľĺtć.t a1o/ĺiĺnívknak ĺ'r a.ľiu.ýdélnck nľli/a/ően tijľÍĺnt'c,,,

liéľiĹilĺ az ajáĺrlatteĺ,őt' lro8.ľ a teĺrti allĺalnrassági lĺöĺ'eľelĺrrérr)'ĺrek rlalĺi rrreg;tclelés ig,azcllásál:a -- a

lĺijzbt:szcľzĺisi clolĺlrtrrclrĺ.áció szerinti forrnálraĺr é.s taĺ:taloĺrrnral. - a rl\.ilaĺ]ĺozat/.tt ĺrr'ťritsa be' lol.ĺrbbá

<:snt'rl)ja ĺl, szetz(it7é,sr kiirő nlásik l.ól álta] kiadoľt io;azolásĺ (az ajziĺllatbirĺl bt.aclcll'l. ĺ'rl'i]ĺtt'l<ĺ'lzat a

tcljesíićsľŕ.ílnejImep;łeic]ő.ĺ:elĺj,ĺrt'en.el'nr:ľa.hoo,ľazarrt,i,atlĺ<rz2l.lIit]1nszcl.i'ĺ'rt.i.scrľcllĺIl<lz
iĺl I tll:lrlĺĺ<:i<ir' t.al:t'aJĺrraz).

]I3ĺl.,ilĺÍBiąoĺĺ.ĺig/ll,ýtlki|nĺnąątil/tlpĺĺoĺÍtllł,l'lłl.9)'tlą.tljúlllat|lłao
tl:.,,lj,il/ĺl!ĺłl',ĺÍ uľ,gĺl/,l/ ĺlą'ĺllkll/llld.ł.ĺ:ĺÍqi kolľ|ľillltílą'114rt.
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i ĺ / oJl a l l ĺj ł il l 1]f i. l,( n ť, 1 il n y i /u / ko ia ĺ hi l n ľ qi / /ĺ ł l ĺ / / l ĺ l / lj.

.j. \ 13íl.zilĺl liizĺlt't'sĺit1

url1rIllltĺl

lźlľl:lIt)li|7f...l' iizĺlĺl]>itt.l ĺt ĺi.ltl|r;lsĺllĺl|)()|] |l)(.l'l|)i||;it.ĺlzĺlIt ;lj:illlllli 'il. ,.'lll.,.|i tit'l.llĺ.il llt.llt ĺ.'til;l|1:t

1 rl 1 1,,2'i |'la ĺl .

|{i1i';2ít'ésl:c:

ĺlfĺinlikLźľĺĺ kijĺkoą.ĺa|jt:l

ľilľlllllłon,lĺ,i'ĺ ť'|ťĺill |,I ptrĺľ d/Ĺt/)ti /)ĺhLiil)1ĺ kkjl/'j jlłill),,ll|ĺilllk..,,.

tz a!ĺrrll'al.ĺlcĺľl lelc] t):]c9;2
(tT)ial'l' a jlírálĺi Bizĺ'lt'tsńs; t'Irujelĺćĺlĺ' jĺtr,asl.lllr:l:z, iljĺrllIlrItr.l'ĺ,i;ljlĺĺrIirt;it ;l |..lll 

.1'j i ĺl1 llc'|iĺ.zĺIĺis t.;

lX)|] l.ia ai ĺt1: já n ć: ľr.cln\'ĺ t:l tl'ĺrĺr ć n ľilr'li ll ílĺr l l i'

'\zĺ:ľr't1rl\.t:saiánlarĺlk'akijzl'>tlszt'l.z.ĺisitl<l|itrlllcllĺ,it:iĺ,l;,tllllt.:ĺ',lt,l|ĺit..izĺl|tĺiľ1,tili.]ć's
alap1lirl cľr'ćkc|ćsl.t: |ĺĺ:l-iilľcl' ĺis.rz il|ĺllrllilrk;iIla1líllllrlŕlĺl|ĺ tll.:r'':

| :ľt t1l<clt1si szcI Il]')( )|.ll

ĺ\ iĺinIar;i áľ (rretr'ĺi l-l l.l:;)

'',.!,()Í]ĺ szal1')

Sú| l' ĺlzci ľt' l )(')11 l-s Zź,t|; )

|ĺjrĺill1rsi iclĺ1ít-aľt'am (3ó (l() |lĺirlap
kĺ)zijr-r., lróĺra1rclliba ĺl)

l,9-11isz'ál'"

!-úl1'1o7 o 
1.1 p <2 n 

l].s 
z á nr

Ii'cscclclnri lĺödról: ĺla1;i lrlćľľcikc
(ĺrlirl. {)'5 .,ĺ,/I.lap, ĺ:Ilĺlx.: ]] .l.u)

l)tllrt.s zálrl
Sti]\'o z<'ltĺ' P()t1 ts'4itl1 )

( )s-szp()rrtszirrr):

S ri Il'.* zlĺl-l l

:i(l

Ijittlĺl;'l l)rlťl
ĺ( ĺl.

.jŕ)..3ó.]' It.i()

ĺit
().í) 8

|ĺj ł.(){)

3ólrĺiĺlap

10,00

?.5(),00

().5'' i'/ llĺr1-l

l,qe
99. i:t

t.r3Ł75

Irl Lrrrc
'/.rt.

.35.09i.0'/o
Irt

l{).(x)

:i(X),( )0

.3 (l irĺill rt 1:

1qlOĺ)-

2:i().00

l,lj.'u7lĺla1l

10,(x)

25(r.(X)

l(x)(.).(x)

!,:)

5. .\ :l ĺ. 1rĺltrll>ztľl lbśllalr'ali aJapján żr lĺi.jr.c:tlĺcz.t1ĺ jar'aslatoĺ' ľcszj a IJíl:li]ĺj 13izĺ.lrlsirg.

litJ.I.ilrer"łpÍt.ćjipaľi7,tl^.(!f1,3!!qĺIap-c.$!'-
ĺ'l.r-ć'ĺlt.csĺlt.:k

llĺlp;razajlilllrrt,r'cr'ćĺĺrcĺlllil'lalĺizáľcjokolĺlraL/rlt':rĺ.t]aĺ.t'.azĺt1álll'at,t'cr
ćs nr ťĺs za lti s z a ]ĺt.l:rai alkalnr a s sági kör' c ĺ,elĺrlérrt'e Iĺ rrelł.

IItłfcľ-Bąu Kft._('1-193-I]-uĺlapęil'Kan}.vk'-l!-u'22.)-Ąz ajáĺrlatt'er-ő áItal benľŕiitott ajárrlat a lil;r..

73. i (1) bclĺĺ:zdć:s e) pontja alapiirn cil:r'én\'t'clen.
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ľa-lrre'DuĹl$ft.-(1155--BlĺtĄrcst, llc-lícĺ!.]łe ,1' 49.)l ;\z ĺri;iltl;l ttt.'r'.'i ;iIi:rl llĺ'rlvtiiltltt :r1llrll;lĺ

ćl:r.ćlr\.csneli
lrzĺjĺlrlaľrr.:r..illt:llrlĺtlľiiltlillszĺi|íĺ:isľ;r:'r1ltillziir'l,ľiĺi.ĺ11;tzt|;t.ilil'1i'r,,t|'ttltillttllti:l:ĺlli
,rl'lĺĺrl'nrassírgi kijr'etelĺntilrr'|ĺ'.ltzĺrlĺis'ĺr'ĺr' lĺ'|ĺilltĺ:ttt.I lr l'.llĺ. (i9. ii ( ĺ).::l 1:i) |lt.lĺt'z,|ĺ.:iĺ'1ľt.'

(\. .\ ]<ijr.r'ĺ]<czŕí <lŕilltósi jilr'ĺtsIltltlt It.s/,(.Il.|:r lJíI.;ĺ|1l ĺlizrltts:il1 tltll,jil|ĺtirl|:

a.) .\ lĺ'ťlľct]<ezŕĺ ajĺirlIaĺt,ĺ:r ĺ,i :ilt;l] llt.llr,ŕrjtĺltt lljlilll;ll lllt.ri|i.lĺ.| ;lz :li;illlllt|ť.l(.|| |(.Il)í\.:ltsIl;lll ĺ.:;

Iilj 'Line lipĺrőipąľi Zru (!2l3l}uĺlł1){:lit, I Iĺl[|ilrrc|ĺ ú12.1.)

\t:r'r,ĺr aiĺtlrIat'i ,1rľ (l]t): 3:j.ĺ)93'()7() |rI

) ĺir ĺillási ic]<'ít'a rĺ all'l: .3ó [r<iĺltp

lić scdc] rlri llŕjt'bé ľ ĺra pi ĺĺl ér:télĺc : |,:).}'i' / l llr 1;

b')'\lłi:l'et]ĺezćjajziĺrJattcr,őálĺ'a}llĺ:llr.ĺlil'ĺlĺ'ĺ
|<t'.lz|scszcrzó-si dolĺtlĺrrclrtáĺ:ióbaĺ'l ĺoqlalt liŕlr.ctĺ:llrrćllYclĺllt:lĺ:

I 
la 

tt ĺa' I) rló-.-KŁ (.1!5 5 . L}-!ld ap-e $: t", [š c-k e Ĺty.íj u . 4 9. ) :

Nĺ:tlĺi lijárrlati ĺiľ (Fr): 3(l.,3ó3.i B()I;;l

'| 
ĺir.z.rllzisi i(](ital:|.ä']]: 3(l h<inap

|iti sc ľic] l lri |ĺĺ i t |ltl l' ĺra1lr lrltiľlr: Iic' : ( )'5.ł'.' / ll;t ll

ĺ:..i\|c'r1cľťisítr:Ilĺ]ĺi.|11'1.9'yĺtiĺŕjrt:r'|<czŕí
cl:r.ćlrľt'ĺ:]t:ri'ĺ'cklnt'i:irrlltľl'it.|rtl.t1ľazĺtjĺtrllrrĺtcr.őĺrzĺt|ĺiĺr|ĺrt,.illzll|ĺĺllll
|ti]ľt:lĺ.lt:rl rtĺ.ti jĺ ĺlt l ĺ [>i::

13cľĺl l:,pílĺ'ĺ 
,/_.ľl.. 

(.i8(\|) Sililĺis' l(ĺillcľĹl]ĺ:t ()|:j/ l9. hľsz)

d.1.\}.'lrlt-cr:'I.]auliÍ.t'.(1193I3uclapcst'.iiĺjlll'ľliiirĺiLl.22')
r.l ri ( |) bckczclós c) poĺrt.ja aiap jzin jĺrr'asolja ćľr"én\.tc]c.ĺ'lrrck trriĺlĺisít'cni'

c.) ..\ ľclllcic:l.liczĺisr:c álló ledczct és llccstilt' éľtélĺ a k<)r.etlrcző: 35.2{1.10(; l]ľ (lrcl'ľĺi én'ćk)

ĺ.) A z cl i1rľás el.ecl'rróll\.esrrek ĺr\'i]r.árrítb atĺ5,

r,'.; J\Jcqá|la1rít.lraĺĺ!. lrĺ;gr' a |ĺijr.cllĺezĺ5 ajánlattcr'ő rll'rijĺ,ĺ;t-t'a bc a Icp1jĺlbb iĺľ t{lrél< aľĺiĺrľr,l énlćny'ĺ:s

:aiáiilaroĹ 1()()(').()() 1lcrntszĺiĺrrnr a], ezít\t'a| az eljirĺ:ás tr\.el:t,cséĺrek l-liĺlősíĺ-bcĺ.ŕj:

1't']-I -inc li píĺí5ĺp.<tĺi'1'ľĺ. (1213 l]'uĺl.ąpę-st, .lIellląrrĺĺr-Úĺ .21.)

\ctĺĺi :rj:illllrri liľ (['rr.): .35.()9.].()l() l:ĺ

| ĺi r''il') li sl i d.lil'ltľ tltr,l l : 3 (l h ĺiĺlap
|ićscĺ.lt.Inli lĺiiĺl;tiľ rllt1>i lrlĺĺl:ĺ'élic: 1'5.l.,/rra1r

h.l \Ic;1liIlĺr1ríthĺĺri' |rĺlo;ĺ' a nycftcsĹ kĺir'ctő ajźn|attcv(i ncm kct.Ĺil incgjcl(ilćsre, ĺckilrĹettcl a

ľcndclkczésľe állĺi fcdezctľc.

2q5



Kr

\' i:ĺ;tĺ'<llĺ' i'i:iszĺ::1ł't:.l-ť.s l.Ĺ:ľ1"(:].,1(':!, ĺi ĺcĺtlit:i.lĺlĺ.lĺ

lĺ.: l}uc1apcst, 70l6. szcpt'ĺ:m[rĺ:ľ .}0.

'Nćr.
ĺl ľ. nĺrl'l-*arrt ('li l.cl

iiĺ-lz lr t: s zcl:zési ć.:s 
I 
rrgi sza |<.cľ tt:] c lrr lrl cl

l:elrclĺ:] lii:ző bíl.áló bizo n,sŕrg'i i a;l

lĺrľ,'lii'iĺ''lťĺcl l iiĺlszii| ĺ .' ]

5 u (,]ľ\,t'2(,ĺ., ;.,
l'iĺ'tt'l:r1lt.sĺ |..ir.:ir''s \i ĺ ĺ l

l<<:ľii ĺt:ĺ, l rjz,i,t' ĺ\.:i rĺ'>ĺ i

( ) ĺt k r l ĺ.lr l/t l.l\'zĺi j'

\[áĺl.il l;

Üťu{izt,#'ĺ,

2*ro



.). )

l.i(j\, liN ! Bĺ ItA|,.^,|]I |,^ I,

ĺrizĺĺLl) lrľí]ĺisziiľĺl .:.scľ.l' tllt:ĺti Ilĺltlllĺl|iz;ll |i.|ŕliíĺirs;r'' llil.ĺ,;t'ri.:l |.lll. l l:; ii ( |) |lt'|it'ztIti:;.. sz..l.illtI

lli'.l.ti,1.íilľ
t ĺ ll l:l l |i. lzĺj:t l l

1l() l (l. szt.1llt:ĺtlllt.ľ 'j().

l'),\zcljĺiľásl'laĺl?()1ó'szt:1lľ:lrl|'l<:l.?l'ĺllr1rjlirllliĺillt.1lĺil|ĺisili'|sz,ĺi|ílris
a T(bt.. (l9. N (1) (5) |li:lĺczĺlĺist'sz.,ľiĺlti iĺ1lrzĺl|ĺis |iĺlľtis |ĺĺ'l.illt llt:|ĺ.:lĺ1sľt:, ?,()|íl. szc1llĺ:Illl t.ľ 2li.

ĺla1lján ] 0.Ĺ)() ór:ai baľ1rľiclĺ,jr,c].

)\ -\ l:}t:r:ĺl |iyi(l'/.ľt. (.lt3{X) Sililĺ.is, ]iĺi|tt.ľii}t:ĺ ()l:i/l9 hl.sz) ĺrililllĺrl,tt:r.ĺ,i ;t lrllr. i.i r. il)|>ĺ''|ĺt'zt|tis:r;

I l,;l t'li ľi c{ĺ5 l c iĺi rr.ĺir lĺiil"ĺ': t iĺc ĺl rl t'ti i lr lt t e ll t:'

ciĺl|<uIrrellt'r'lĺ'lrĺ.llĺ. ľrlct,,r.izsqli|ĺisl:a l<cl'ilJt.cl< ćs az ĺrlĺtlllriali Iillĺr;>ít'hĺrt..iĺtll llrt:t1:

IIiár:ypĺit1ási.{ę'lsaÓ-lĺt.áls ćs fcll,i!ág()$ĺ-t'á$ k.ćľis ĺrz alábbiak szcľult kcĺĹilt kilrtrcsźttásľa;

t I tlfcr- I} au Kft. (1193 !}u đapcs t' Ktll:yvk(it(ĺ \|' 22.)

ĺ\z aiánIatI<ćríĺ a közlrcszcfzćsi cĺĺrktrrrrctlĹáciő 4I.f3' pontiában a k(ivctkcz-ŕikct|laĹ,á,r<>zta lncĺ]:

,,2)',Ąąt|ĺill/atŕ'el,őnekaiĺitillhlĺű/'lo';tirľk,oJtlÍó.jellaqikiuite/iiiĺl:łllĺ,tłľl,ąll
t/j,iní.łil.cĺ|nĺll1,t,ktip/vni,,,9kĺnĺĺ.,ii,,.1ĺ,/ĺ.,/laĺáĄ,bahĺpĺ.ľetkĺiľeÍĺĺĺ()ľlfxlll
iiľlą,ijĺ,llli,l..l*il,ĺíalĺii|elnicľaheľ.l1g,ĺłlenbllkellucnniłiinĺĺrllć4,nl:ĺkijlćsi
,,,,ip,ĺ;,ĺĺ,ĺĺi.ĺ:../l.ĺ.eiickLłlltli/all1,ciĺc.t,ĺjĺin/,lĺttłllőnuka,r7cl,iőĺlĺ.r
ol.ganirít:iĺi.;ÍcľatÍkcl/llel4lli1ĺ.ania,ay171:Ąl[1,lx.fp.1ltłlelnllt/uaľaiinÍćilllilą,łlĺĺkiiĺlľ.ti

'\z rrjáĺllntl,t:r.ŕí zi]ra] lleĺlľŕrjtĺrt't ajĺinl,rr' a |i:ĺlti clolilttlrctr1'tlĺr]()l. l.t('ltl..l Iarn|ĺnnz.l,tl.

litir jirli az ĺrjzirr)aĺlcr'ĺ'!l.' |rĺl5,;r.hirínľpĺit.|ĺts lĺeľer,óben a ĺi:llĺ'i d()lit]lIC]lllulrlclt lrľťrjtsa bc!

|tjĺrĺi/ĺíBiąĺlĺ/,l:,i.9/t1,!tlk'ĺl/lllt,gĺÍ//tlpiĺolll,/lo.ąy,l:'łfĺill/t'lĺĺľńul.litillypĺiĺ/áĺ/

l:t' | '.lnc |.ipírői1>'r'i 
./-* 

(| ] ! .j l]uciĺpc:st, I. ĺo]l'arrc]i úL '2,! ')

Lz aján|aĺĺcvő az aiźĺn1aĺ3_4. oIĺJa|áLr benyújtotta az aját.itlĺi nyilatk<lzatoĹ' az()'rban źlrrnak 10. pĺlnt|a

rrcnł kcľiilt kittjltćSre.

l{éľ1Ĺilia;,.ajĺĺlrlalĺ'cr'őt.lt<>o;ľlriziĺ.lľpĺitlĺis]ieľetéllelraicĺlielĺĺrckĺllclg1elcI<ien
rrr.riiisn bcl

)ŚĄ



.LBini/ĺjBią.o|t.łti'ą/łlgjĺlk'ĺill/alľąii//ĺlpiĺolll,l'nq1,,l:,.-,|ĺill/tl/|ľltti',l

Ilau-n a' l)-uÓ.-KfL. (1155^ l}-uĺl4p c 1; 1, [ł c l<c t ĺyc u. 4 9.)

l.\zaj,Jrrllaltt:r'ŕiazĺrj,/rll|ĺr().tlltlĺllílll>t.rlr,ĺljtĺlttlt\/li
ttrlaj<J<lĺltlscscĺ,tillĺ:rrli,|tirrlrct,ĺ'rĺ|lrlĺĺlllĺ.|ľ,t.'lllĺ't,'t,..zili:tlt\'llr.:ill.
szcľclllćí iĺl lill.lrrlíĺ:iór.ĺll.

l.tĺ1i.|irli ;|./' itiiill|:ttĺĺ.rĺ'ít, llĺlt1r' Iri;iĺrr'1l.itl:is |tt'ľt.ti'Itt.rl ;t lĺ.ltllĺ'|ĺllt.|i lllt.t1ĺt.It'lĺ,it.ll lllĺ.lĺlĺl:li|ĺl||

(l()litlĺ]l('ĺlĺ Lljll()ĺ ĺ1\.tii tsil | )('I

'|Bĺl.,j/ĺiBiąoĺĺ.ĺ:ĺig/ĺ'l,ýĺ'lk'l;ll/lllĺ,9t'i/l.lpĺĺolll,ll,l,41',l:';

?.. .\zailiĺllat'li.1l.<.ĺrr|iilz.llcszt'l'z.1sitl.l|irlllli.lltĺi.:i.i.l|.''l.1lĺlllljĺill;rĺr;tliijr't.ĺ|it'zŕi|it.lll;ll;il.ĺlz|;llllr'.t1:

alr'g/'luĺűrĺlą'ot/tlkłą,tłl.ill/..Ifillilĺtľl.,ĺĺnlkllbĺ,ĺ'iľllą'otĺ

lolnlií/llnhu kllllllľl.tti/l,ul) u:, ĺlfűl/allną.nn/lĺíkĺ:lniľ k'tl/,''

,|ą.'.|jánlć:lĺĺ.uííf/1a/[ę111llijÍo/ĺĄĺíll/uĺll(/nlrIľldh/xd.ąą.łłkii//'łľ,1l,ĺl

l.'t1ľ1illi az ajĺiĺllĺlttcr.ĺít'' hĺlt';r'a {-crrĺit:|ĺĺ:t' t:lt:|ĺtľc>lli]ĺus |rlr'lrrĺil;llĺl rlt'tiit'sł l:t,I

|Biľ,í/ĺjBi:,ll/ĺ,,:ĺi,q/tlýłk'ĺllĺlllľqĺi//llf>ĺ/on,l,lĺlgy,'l.;;t|,il/ĺl//ľl,ĺíĺ'l

KlrĹ,69.S()ćs(5-)bĺ:k-ęz.ĺtiucsz.ęĺ!:riigaz.a!.é9kćrcsaz.ąlka!lnassitgik(lr,c-ĺclr
u}ęgfqlę !ęłi igazĺllás a ćľqlíjkćlrq-rr;

|...[. l',irlc ll:pítĺlĺi1lĺ11i 1J.|. (]2l3 Btldir1lcst, ľ]<lllĺrllĺlilil 1]|.)

1.,,\zĺjĺĺll|at'kĺ:ľŕĺa|lĺ.!zllcsz.ę:.r.l'ćsi<ltllittľrlcĺrtii<
llclľzctĺ:c r'ĺlnaĺ'ltĺlzó ĺrll<allrrassĺi.o;i lĺĺ.lľ<:tclmérlľl ć:s i.qazĺilzisi lllĺiclĺrĺ' hilĺźiľ()zĺ'a ľl1(:.!1:

,,.''I/ k,tl lllu.t u ł tljci ll hĺ Ífu uő:

P,l,,7lnt.nĄiiĺl,tłnałaián/tlttĺtelillaĺth.irlőllľrulő7őháľoĺll/rjüiił/etićub!iol'',ĺ7ľ.tcn(tll'ltnll
rllĺĺtllk.ľłiktľ.gahihhllettĺí23nilliĺí.l.oriłtĺe/je'łĺilĺll/tino.ł/bľ9ahiaĺllÍlĺ/kił/.łą.tín

Pĺ'']12ĺ/20|í.(x,0)Klllln'nnlľ/ľĺĺ9.s(t)hckľą.lĺ.t,ĺllľk)poł/jlĺlltlpjűllĺ'.tĺ.l1ĺl/llik,ĺł//,l;
)/ĺ,;.,:iltllą/ľ/iĺl,,:ilĺaiállo.rlilľg,l/llliĺlĺlĺjllĺí/klj/.rą.ĺíulÍtlĺ'/
lll'iiil|k'ĺl1,l|o/,,l//ĺi/fiqgőľll,/lĺlą1,rlą;łfĺill/tlĺ|'el,lÍnik'oľiiiĺĺ/ĺĺľľ,l/1ľĺnł
ť:]ĺ,ŕ ĺl:,. ĺlt|uĺok' l.ľllĺlĺ./klíĺ.ľľ,l,i/|lllk'',

l{ćľjĺik ĺrz ĺrjiiĺrlat.t.cr.ĺ1ít' lro.qľ a ĺelrĺ'j ĺIliiLl-lrrassĺĺo'i liŕir-ctclllrć'nľĺlc|ĺ r-alti ĺrrĺlĺlĺclclŕ:s j1,.ltzĺrláslil:a ĺt

|i'ťlzl'lcszcl.ztisi.'lĺllĺlrlrrt:llt-lĺt;iĺjszc:ľiĺlti'ĺtlľlrrĺibĺtllćstaľtaloľl'lllrlr]aĺlľi'lltĺ.|<rlza

|t]iniliBi;ol/.ĺti,1/ll'ąjt.lk'ĺ;ll/lllĺ,qĺĺ//tl/lĺĺolll,

,q:lilĺil//ľl,o.lll,,,glľi,i,l:, tl/k.,'l/llltl'ĺ.it,i!,i kĺil,,,/thlĺll1'lltk'
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P.ĺ'.)i:]|/,|]0ĺ).(X'J0.)líonl.n,llt|ľ/t/ĺ9'I'(t)llľlľ';,|,:',ĺ;llĺl
i i,,.;ł,ill lliiĺlĺi ,;l, ,i//,l/,illll.,

l ąl' k, t l ;' l t h I o k' l v l l ĺ l ľ / k ll :,. tí'r ľľ,.í / / l l,l k..,,

lrć'ľji'r|ĺ irz ajlilllntlt:r
|iĺ)zl'lcszcľzć'si tlĺll<ullc:l.lt'ĺit:iti szcrlllli ĺilr.tll;ill:tll tis lltl.lit|ĺlllttlt:t| ;t rlt.i|;lt|iĺlz:tt:il rl\ tlit..r ll.':

t l]ĺlzi|ĺi Bi;oĺĺ'ĺtíg ĺtl'g1ak.ĺn/

..l:; ĺlfill/t.ĺĺĺtll.to. ury|i/c/ tlą.a/ktl/lllĺl.r.ľl|!,i kiil,ľ|ľ/lllĺĺllylltlk'.

:)' ..\z ajálllar'lĺć.r:ĺj a liłjzllcszcľ.z'ćsi tlĺllitttlrt:ĺllĺi<:i.i Ii.i. |)()||li;il);l|.l :l llijr't.tliĺ'zii lllŕisz:r|ii ĺ.:i sZl|lil]l;lI

all<allnĺrssĺit,,i ki'jľet.c:ll-llcĺll'1 1.5 ig;irzĺlllisi rlrĺltItlt lllllliľtlzĺ:r ltlĺ.t|:

,,'.1:' łl/klllll,łi,t'łl-9 lllillillllĺlllkĺil,ľĺľ/lllt;lly,: (i)lľk lltt,1llł/ailĺl.^.,'i',:,'l,.

'|/k.,l/llłĺl',,l; rljill/tl//ľl',ĺí, lłlľĺlll),jbl.ll tl:;,ĺ/,illIlhlk.lĺlk ll,,,1lĺ/L/'.

,\I, ĺ' ..J/k,l/ułĺl.r tlą. ĺlfĺillitll,lĺ ľ

,;l',bĺ',ll ĺ;/li|,:!,łi

',\(l.:Jĺ(lĺ'\:.ią(ľ/íťll ĺľ/jľ'ľĺ/ľĺ/

| |ľn/j łl/kĺl/lltl.ł,tt:i,1j /ęij1',a1y/12ĺ;lly ĺiiIlb rcfľľ,:lri,'illl/ (/ľgl.cliľbb )|) ĺľlfľ.tĺ/l'lł/ĺÍ'

1 32ĺ/20ĺi.(x'.30.) ](olln. ruľtlľ/ĺ,t 2.ĺ. Í Q) bĺ:k,ľry|a,rinĺ:k u.) ponljtl ula/lfűll ĺlą'ĺljĺill/ĺĺ//Li|ĺ,li lľ/llĺl,,i.t

lllľ'ék.ii/ĺlľ.rĺurk nu|1ĺihil lli.t.trllilĺ tirílllĺĺolĺ í ĺl .ľonjll |lc.l1jľą;.tlĺĺ

llt,ltl/lti;ł'i.n.tlĺ.tfa,pyépíÍĺ.łikiuiteltą'é.riIalúktny.tĺ3lvllllnaĺk.ĺli
o l.l'l. :'c l.ą'0? lti.t Iri l;q'ĺí ĺ
" i't Ą (' l t''ť !ą l ĺ ĺ l łł l l l k,'Í k' 

. li l.ĺ ĺl t.0 /t'i.| á Í,.

" ĺ,ĺ :, ľ / / L l l.t 
ą, 

o / gti / hl t ti.ł l l c t ĺ ĺj rlilr.ir, gĺ,'/.

" l tt/jľ.ĺĺ/c.t itlľfĺĺ kh,//lo/lap) (lQ;.Z,Dl.j.ľ ll.f Bl.il':;r:,]ľj7,ľ,.\' !'|1i't /lĺl/yľĺ,

" tl niĺ.t:,ilk.i ĺi/llű.r tÍĺl',ĺIĺ:/ iĺ|őponĺjtÍĺ (u,/ /lti/ ll,4l)

.||lľnlĺĺĺ'l/oĺĺl.t'lilľlliiĺ'ik:il|lJi!t/20tj.(xj0')lioľlll.ll,lltlľ/L,ĺ:ł)'s.ľ:;lľinĺ.c.9a!<.'
tć-! lÍllat lĺjĺle|ĺl.r jgazĺi-ás.ąą! !c.!lę1'.igazĺł!'ll'ĺ, lkk'tĺllĺ,
, l i, i l l ĺl l t l k., l / k.ł // /, l ľ/ t l /llĺ l ą. l l i t l'.

" ĺl .ĺ.',ĺl.:,l.)ii.l-/ k.o;ĺĺj, u,'i,łik. ĺi!/ lľl,ĺ,, łilllľ,

"ll1,iilÍk.o;llik.ł//aľľĺjl,l.lĺ19ył/ľlje.tĺt,;'t,ląc/őĺn'i.tokluk,i.tĺl.r:3łl.;ĺíĺlĺi.ĺnľk.

IrĺiľjLil< az i.riĺilllĺtt't.t---r-<iI,' llĺ:1';r'a ĺ-enti aIkalnlassái1i liôľctclnrén\'1rc|i ľaló ĺĺlcp,;ĺŁ'lt:ics ig,;azcl|ĺiszil.ĺt źl

lii!zIlĺ:szt:ľzŕ:si ilĺ'lktrtrrerrt:zirció szeľirlti ĺĺrľĺrrábarl és tartalcĺĺlĺrlal a llľilaLkclz-aľ1rt- oi.ŕrjtsa lli:. t.ĺ;r.lĺllbzi

csal.()liä a szcĺzćjclésr' l;ötő ntĺisilĺ łřl á]'tal liiadon ie;azolást (az ajiu.:|arbaĺr l:eadcltt nľiJ.atli<>zat a

rcljcsírésľĺ5l rrel:lr ĺrre.9;ĺclelő' teliiĺrt.ettel art:a. IroEr'az a t]Yi]aĺ]iozal'lninl:a szeľi'l'ltj soľol<lroz lĺépest elt-érő

irl lĺll:lrli'Lc:i<it taľtallrra z).

.|Bílzi/if3i:;oĺÍ'łű'gĺąqjakl:únlc.9tii/t4>iĺĺll:lrĺnl,/'ląę1,,lą;.

il1 ,|űll/tlĺ/ľl,o' lllľ'gli/ľ/ ,l1'..u/ka/lllĺl.t.łĺigi kol,ľ/ľ/nlállynek.
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Ił,ĺląąĺĺĺ.łlľ

iĺ|ŕipollĺfu ĺl l,ľ'fiľľnĺ,.itl llyihtk,o..,ĺl/|lő/ lllľ'l1ĺi//ĺl1lĺ//tl/ti.

.1' ,\ l]íľńlci T}izĺltt'sĺit,,

r,alál|ratĺi

Iaľln|lllĺzzlt.ztzc',tr|.ra,raĺillĺllr'ls,ll't1r.,,llllt.t1ll'tĺlll.ĺl;z'rlĺllri:irll;rri,i,'..,tlt.'l'.il'l.illĺ.lĺl..lll|ill1l't|1'r
l l l ĺt r'.ĺĺ l'la rl .

az,rjáĺll'aľncľl'lĺclcl,','"nukijzbt:szt:ľzt,:sitlĺl|ĺtrlllt:Ilĺliĺ:itil'ĺ1szĺ:l|ĺĺ.1.lt',íí
cntilrlt a I.]íľá1ó I}izclttsĺr1'; ĺ'aĺ;ja|<ćllľ jltr,ĺlsl<ll-l'l itz lrińĺllltt'ĺcr.ŕĺ;rj;illl;rtĺit lr |rllt,. 7:]' \ (l) llt:liĺ.z.tltis c)

l)()trĺ'ia nlap1ĺi n élr.éĺlt'teielr ĺrť: ĺrvilr'ĺi ĺ l ít.ĺr l l i.

l. ,\z ć'lr.ónľes ajirnlat'ol< a lłŕi,u-l:cszĺ:l.zí'si tlĺllitrl'rrt:ĺltá<:iŕll>;tll 11'11'1,jlntĺ1l.ĺlzĺlĺt ĺirtć|ĺc.lĺ:si szt.lll1l.,ĺlt

a]apiírr éľtélĺc]ésľe lĺcľťllĺ'cl; ćs lrz lrlíbbialĺ:ill':r;líl:Ilłt'ĺi:tlĺ lllc.t1:

lloĺl.z-ítć:sl:c lĺcl.Ĺrl. Il<li,;l'rr lĺijzl:t'lszĺ'l.zt]si t,|.l|ĺtllltt:rltĺiĺ.iĺl

"lj,illh/kľľĺí /tĺjtkoą.Íĺlĺ1a clą'. Ąĺiu/ĺl|'/'lllli:ĺ' ln'i!), ,l lltlflĺľ ĺl/l,lflli

ľ//t,llĺlllolĺ|ĺj.t ľ.tľ/ĺíll tl pupĺľ uL|li pĺí/ĺ|ĺilly| /ľl.il/i il'i'ill1.,lĺhill,ll''.

I i r:r.ć: lic.| ćsi s zc|Tll)o|1 l

.\iĺinlalr liľ (rlc't'tĺ) |lI l.)

i'.,..,..)ł,.,.,.

l | '1l. 1l.llltjĺr ĺr |ĺilr.t'ĺ|iL.ziili(.I l;lľl;lIt)}ilZzit: ',. I:;

ĺ;'ł ĺl.^. l/llk'/ntllik.l.ĺ li/llll lllll1.lif/l// fn:lll,illy l'u:,ĺi//l

S ri]ľclzc'it:t

Itirl.rllĺisi
|ĺilzi.it.t',

P()ll l'-,i 7-a ľ)1

iclrít'aľtalrl (3ŕ, ó()

ll ĺi ĺla 1l ĺr |<tlĺ ll)

Sti Ir'szlĺ lrl
|:'ĺlr,lĺlĺt l)r'lĺl

lr ll.
.]ó.3(,.j..lĺ.l(}

li'r

9'(lĺ]

|ĺJ l.(X)

3ó|lóllĺr1l

.lq,ĺł(]

?51,00
(.),5,,'Ąlf na1:l

3199

99,7 5

833,7:i

[:[. |.lĺrt:
./.ĺl,.

35.093.()/0
lrr

I ().0()

:i( x).( )( )

.3óllĺ llllr 1l

. ] 
(l,!łlł

.25!ł,ĺ]0

1 .50/o f nnp

I0,()0

l:to.(X)
1(x)().(X)

:i( )

_::>

Poĺ-ltszáĺt

.9.úl y gĺ-ę ľ p:l': $ 4ľ..
i<eš"ääl*i Ěäit'e'. 

'.^1ii(piq 0,5, !1el91p, 1111y -2 
!1i')

Porrtszĺilrr 
.

Sŕrlr.ĺrz<;t't porrt sz1rĺrl

Í') :) szl] 9 | l L:..'{:á 
ĺr' l :

5. .\ 2 |. 1.l<:ĺrlllarl J'oglalta|ĺ ala1:járl a l<łjr.el-liező jar"asl'atot tr:szi a Bíńllő 13izot,t'sá.ĺ1:

li[]-I,irrc 'lipĺtćjipaĺi Z'.tt, (1213.Bus'apęst" -I-IĺlL!-ąuĺii -út 21,.) \z a1ĺirrl'aĺtcrĺ.í áltĺrI lrcĺlľtijtĺlt.t ai,irl|ĺl'

ćrľólrl,ĺ.sIlt.lĺr.,'.i,.''íjsít|.,.'t'ŕi.lrrc.o;ĺclcl
|.,.,*rr.,.zlrjiilllatr.cľĺ5llellr.Jrl]-aliizírľó
ć's ĺrltiszĺ|<i szalĺllrĺiĺ;r)lĺalĺrlitssĺir1i l<ijr'ctr:]lrlť:ĺlľcl<lrc]ĺ'

IIrrfcľ..l}a.u..sf1'(119-3.,,I3-u-ĺl.apęs-t'KögyykÖ'.Ĺő2]);-,\z'
]3. i! (1) bcl<czcltis c) p<lrrľja alapiáĺl éĺĺ'éĺrl'ťe]eĺl.
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IJatlu:a.I)uĺi "Kfi' (.:u55 l}ucla1rĺ:st, |lckt:ĺ'tyĺ: r'l. 41)'); \z ;l1'irll;rlĺ..r.'i 'i|ĺ'r| |lt.ltrr'l;t.llt :łj;i ĺll;lĺ

az ajĺillJat't'er.ő rrenr l<eľti]t ĺi-:lsz<l|ít,;ĺsľ;r lr 1ltillzĺit',t,i ĺ::; 1';tztlĺtsli1'i. r,ĺr|ĺrIlllrlt lllŕiszĺr|ĺi ĺ.s :lz:rl.ll r;ti

aJ|ĺirInrassiiĺ1i liör.et.c:Inrélrl.iqazcll:isiĺl.lr, tt:|iilltĺ.Itt:| ĺl |rllt' ('.) i\ (|) tls (:i) |lĺ'|ĺĺ.ztlĺisĺil'ĺ.'

6' '\ kcivcĺkczŕj clijrlttisi jltr.lslltt'tlĺ |('s7('Ill ;l lJíl.:i|.i |}iztltls:ir1 ĺ:lt',j:liiĺ'rll:

a.) \ |iiiľtltliczĺ.í ĺjlĺrlllrĺrt'l.ŕĺ ;iltlrl llt.ĺlr.rlit.llI ĺr|liĺl|:|l |})(.l\|(.|('I ilZ ;||;iĺl|'l||t..l('Ii It'||lir:isll:tll t:s

IjIi-I-inc lipítŕíipaľi Zľt. (1213llu<lłrllcst, I Iĺlllaľrcli ť't 2l.)
Ncltĺi lrjlĺrl|ĺli ĺil. (l-rĺ): .j:j (|9.3.()it) 

| 
jr

-| 

ĺi l ĺrl I li s i ĺ ĺlĺ.jll l:t':ll'rl : .iír h<il lĺr 1l

|('t1sct.icl ĺlri |ic)t lle1ľ ĺ:a1li ĺllt:ĺĺ <:lłi;; | ..i.','/ ĺ l:t;l

t,.),\lĺi'iľctliczriajzĺĺllat'tĺ:r.ĺíĺi]r.a|lri:ll1.1l111;1'1łriirlllłl
|iijz-|rcszcľzcisi c]<lIĺtlľneĺlt:át:iĺillall |il9,|x|1' lĺi!r'ct<':llrrćĺlt,ĺ:|<llĺ:li:

.l:ąuqa. Đ rtó* Kft 
' 
_(1t5 s-ll-udapcs t, !ł.ckc ttv t.: u' 49,) :

Ncĺ[(i a.iá1l]ati áľ (Fĺ): 36.3(l3.] 8()ľ|t

.| 
ĺir iilińsi idtítal:tarrl : 3(l hriĺlap

I{.é s c t'i e | ĺrr i li ij ľb ó ľ ĺr ap i nr ŕ.: ľ té lĺe : (},]j 1 i' / |l a l.)

c.j\lcqĺ:l:.isíĺcrlĺ]ri,lrĺlql.aIĺi)r'cľliľ:zĺlílrjz.rĺllĺt:tt:r'ĺiĺrjĺĺnlatĺreJĺ|;r'/.j.\(l)|:ĺ:liĺ:ztlć'sa)1lĺlĺlrjaĺ|
t1ľľćĺrrt't:|<'rl.l.t:l<illt'(:l.l:clal.ľa.|rĺl.t1ľltzajĺrĺllalt:ĺ:r'ĺ'ĺazĺrjĺrlllaĺ,ĺití'lZílĺíiĺll|,|ćĺ
|tiir.t:lótlĺl tlt"t't j t ĺ lt ĺ'zi l:t'':

[}cľll li1líĺĺ,í,/,rl . {..:8ĺ)(l Sl|<l'ĺis' I.'ii]tcľiilct {)|:ii l9. hl.sz)

ti'1.\l'lr-ltcľl]ar'rI{t,r'.(l1)3l3ilclĺrpcsl'l{łjĺrľr'lĺi.irĺiu.22.)ljĺirllatl.ĺ:ľĺ,í
.i.j. i! (l) be:lĺc:zĺ.lćs c) pĺltlt.|ĺr ala1; jlin jar'asĺllja tiľĺ'ćĺl\'l'ĺ:l<.:lrllillt' lrlitrĺ1ísít'cni'

c:.) .\ ľe ĺlclc:]kcztisľe ĺil]ĺi ĺtclc.zet ćs bccsijlľ i!ľlril< a lĺ<jr'ĺ.:t'|ĺt:zĺ5: .j5.2.l l'1('')() lrĺ, (ĺlcĺ'rĺi ćl.r.c1|i)

ĺ.), \ z cl já ľ:is c: ĺ.eclĺrrélr\'es n t:k lrl'il rrzĺ rrít.lraĺĺi.

g';.; ]\.1e8;álla1rítlrató, lrog,ľ a köi'etkező ajárrlatter.ő n\.úitot-!:n be a legjobb áľ'él:tćk al:áĺrt.u Ĺr.vé.rry-qs-

ąiźlľl\ato:100(),00 ponĺ:s2á,ĺ1]111a1, ezáIl:aI az e\1ás:ćts ĺ:\.eľtc.sérrel< rĺiinŕísítlrctő:

l.]t]--.I.ille- Ii)BílśiiłĄIi.Lí. (12.1-l--I}u.ĺ!ąpcst. Il-pllén.Ĺti út 21.)
\cl.l.ĺi ĺt jálllar'i íľ (I;t): .3:; ()93.07(l ljt
| ĺi r ĺĺ l i'is i ítlĺlír a ľt'ĺl lrl : .3 6 hĺiĺrir 

1:l

|rtlsc:clcl ĺrl i lĺ. jtl;é.ľ rla1"li llrĺ1l:l ti liq; 
.|';1í, 

.'7l lrap

Il.) \lc9.á|ialríllratĺj, llĺ;Qľ a nycľĹcsĹ ktjveĹő ajánLattevő ncrn kcľtil mcĺ]iclölćS'.c, tckintctĹcl a

ľc:nclclkezť:src állĺi í.cclczetľe.
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.\ ĺ:set'tllĺ 1.1557cgli(:zĺrs ĺ'(.f\ ('Z('l ,'r Ii.lltiĺ.lĺllĺ.|i rllĺ,.ĺl'li.|ĺ.Iiit.ĺl |<ť':.zrllt .'l

KcIt: I}uclapcs Ĺ, 201(l. s7.()I) tctnl)ct: 3().

Nćľ
}Za [)c) | :,ĺl(l ľ('

lićjzlreszcl.ztis ĺ':il:qt.lr szt'ľi ll l i

s z a lić ľtclerrrln e l ľc lr cl c ]'lĺ c : z ő | :í ľ',l| <.l

... .hi'.ĺ:!'lílľ;!. ll.q

)7('l'\'('z('l

|}rrĺ|ĺr1lt:sĺ |..ĺil':il.<ls \i l I i

|ĺcľĺlIt:t |.iz'st: |\.ń ľĺlsl
( ) rl li ĺ ll.lr llĺ ĺl1.z:l ĺ

\ l;i ír'ĺi.;

t,,
F'(.

)s7



]jGY.'ĺ!N], BÍ BÁ|.n,l'l l..tr 1r

l'(iz.tĺl|) nt.í]ászálri (:scľc, L|ĺ:(:ĺli Ilĺrlrr|ĺl|iz;tĺ lĺ.Irijírlisĺ'' t;il'r1ľri' :r l(lll. | | ];. ii ( |) |lĺ:|ĺĺ:z<|ĺist. sz.'r.illtl
hjľclclrrrélrr.nć]|iĹilitĺrl.Q\,ĺrllĺsllĺ:||iijli|ĺiizll<:szt.ľzćsiĺ.|jĺil.;1slllrĺle|lt'ĺ.l'|ĺt:z,t.ll:rjlĺĺl|ĺrtĺllĺ(.,|.ĺ(ili('(1s(1|'('

r. ĺ lllil t |iĺ lzĺill ll
1ł() l ó. :;,zĺ'1ll t'lllIlĺ.ľ'j()'

l.) ,\z clj1rľásban 2()|ó. szc;lt.clllllĺ:ľ 2l. ĺllt1lj:ĺrl llilĺllt.llĺltlĺisi |i.lszĺi|íllis tis |i'Ir'i|ĺiĺ1ĺlsít:is litir.ĺ.s. r:IIltĺllillt
ĺr lillt. (,9' .i (|) (:i) llt:lĺt'ztlt:si. sztll.illĺi iĺ1trzĺl|ĺs |it1l.ĺis lit'l.iill Ilt'lĺĺ.r.ĺisr.r'. 'l{)|íl' szt.1ltt.lllllt'l.']ti.
llil 1l1zĺl t l ( )'( )( ) ĺlľĺr i |,lĺl r li riĺ,lŕir't:l.

.].l .\ [Jĺ:ľĺl |:i"pílti./'ľĺ ĺis()( )Si|ĺ|ĺis' lriiIlt.l.ijItt o|:;/|9' lll.s:z) ;rjĺilllĺrttc'r.<.ĺ ĺt |il;l. i.j i\ (l;llĺ.l<t'ztltis ĺr1

1lclrltjir 'rln1ljĺrl
llĺrľáricl<í lcjáľĺár liijr'cl'ĺícĺr lll'úl jľrt'tlt l'rĺ:.

t]ĺl|i'rtltlĺ:lll't'lllrtlli ĺrlĺ:t1r.izs11ril:ĺsľa lĺt:ľi'illc.l, t1s lrz lrlĺi|>llirr|ĺ ílllr;:ítlllrĺĺ)ĺth ľllt:t1:

I Iiány'p.iĺlási fcJs12$1116s.tćs {ęlvr!ágĺlsítás.-k-é-rc.s-a-z a-lá!rbrąk-,s'zęłl.nĹ kęr-u|-t-kibo-c-sáráslu

I:'Iu.fę-ľ..Iląu-Kft..(1193.I]ud.ap_ęsg.-KonpŁÖĺő-u.-22.)

1ĺ,z aján|atkcĺľő aki\zbaszeffési doktlrncntáciő 4L,23. pontiában a kłivĺ:ĺkczťíkcĺ hatáľozta tncg:
,,i} ). .''1:,. ĺ|ĺÍll/aĺÍcllĺlllľk d:(.íI/t:ĺltldt(jl)0ą; klvíkoą;|ĺlĺo'
t./iilzi.ĺľrľĺ|lllcll1'ľf6pp,,llla,gkłiłiiĺl'rieľ1lthi'ľlluĺĺiĄ,|lu
lłn1,lif/tllliu..,)k'jl.,iĺť/ill/ĺllllĺtll'lhľnĺi.!),ĺł/cuhľkĺł//l'ąulni
allĺk.otlĺ;.tĺ/i.,'..1.tilll/iľkľl/li/ĺlll.1'tlľttl'tł'lfin/cl/ĺľil,nľkl'ĺrľą,ĺÍĺli.tlltltĺil),ll
ĺll.,4tllli;tiľiĺi.t/ľľlľĺ.kił//hĺll1,l!i/ułia,nnĺ,lĄ,hĺ:nf,q1'ľĺľnnĺ,lpdltdą.iit(ĺ:\ił

'\z łjĺilllatler'ćĺ ĺi]ral lrerll.riitot't. ajlinlarl a ĺerlt'i d()|ituT]cl)tLl']l()|' t)eĺ]] (2j:|:^l})ź|z.zź|'

lrť'rjĹilĺ az ĺjálrIaľtt.r.ĺiĺ, hĺ','ĺ1l'|liárli'l:ĺit:|./łs |ĺclľcĹtillĺ:ĺ-l a l-cllti (l()liLll].lcĺ1lLllrrĺlt ĺlt.tijĺ.sa Ilt:I

]Biti/ĺiBi;llĺ'/'ĺligĺllýĺlkłĺll/nli,gí/L4lĺ/ollł,/lą3ľ,l\lfán/u/ĺľl,ĺĺuliűu1yx1ĺ/ú.t/

]:iL. J.illc Élpíľ'g'i]>aliZl':t. (12.l]J]u-clrrpęst., Flo--lląndiúĺ ?1)

hz aján|attev(í az aján|at 3-4, olda|án benyúitotta az ajánlati nyíIatkozat()t, a,f,()llban annak 10. ponĺja
ĺrcm kcriilt kitĺjltćsĺc.

l{ĺ1ľjiik az ajzilllaltĺ:r c
IlľLijrsir !lc'!

^rs



',I Bĺľĺi/ĺj Bi:^jĺĺ.rĺi.q /ĺl,4tlk ĺn/ nlĺ:yĺi//ĺlf.łilolll,

I:ztltĺl-é ,I)u'ó (fi' (!1$5-Blld-itpc$Ĺ! l{c['ęt1yę tl. 49.)

i.'\z,.riĺilrIirll,t:l.ĺiazĺr|ńĺllĺlĺ9..lltlirlliĺlllt,Ilľtljlĺtlt:r:r'i/l].sz;illlĺlrlt,i|;rl|ĺĺ
tttl:t|<lĺlĺrĺls tlst:lćllt:ĺr ĺir]lĺjIll('l(:lr ],rliĺjllt'lr ĺlt.lll ĺ.t1t.<.zi|i ;r ĺlt.iIr':iĺlĺ,sĺt,l ..|ť.l.ll..l.,i ĺ:ti11liir ĺlrl:ttll:tĺl

s zt:rc1.lIćl i ll |i lľllriit:iĺiľirl.

lrt1ľjĹi|ĺ ż|z ĺiĺinlatĺ'cĺ'ŕit' llt,lt1t. llilirli 1lĺitl'is li..t.ĺ,ltiIlĺ',l ĺt It.ĺlllt'|ĺrlt.|i tllĺ.t''It.|ĺ.l..iĺ'ĺl tllĺ.ltlĺlsí|ĺllI

ťl()litllll('ĺ.] l tlll1oĺ |rľ Lli l'sil l)('!

|BniilĺjBiiotĺl.ĺiąĺtl!/akĺlltn.:.gti/ltlpÍ/alll,l.lo.1.1',l;;ł,ljull/u//ľl'ĺíĺl

2'-'\zajáĺllatlĺérialir:zlreszcl:Zósi(l()liLl')](lt.l:l1(:j(1

,,7'.'Iątljrillltlĺ|ĺlłőnekuitljűulĺlĺĺ)llĺllltĺĺlĺł/ll.łĺinląĺlĺt
ulglltiór7oĺĺtlk 'ritľinĺ' '1fljnlĺlĺ1ľuíllr

lilľlllĺiĺllnbĺ.l k.onrulľ|ĺihn) łą, ĺljĺill/ł.lĺ/lo:,' lllľl/tĺkL./lliľ kľ//','

..11.,|ĺill/ĺlĺ|ľlłíá/Ía/|lľlĄ,lifľotĺtljĺill/tlÍtt|!i/|ĺtľlĺIh:i('t:ił(,llkii/ĺ'rĺj'qł,ĺi.

ĺ(c1l'1tiIi az ajĺiĺllat.ĺ'cr'ŕít. hĺ.lo.i,a li:llĺ'i't:|<c:t. ĺ..Ic|<tľĺrllilirls |ilľnrlĺllĺ'rIl rll'tijĺsa ll<..!

iBĺliihBi:,ĺl/ĺ.ĺĺiq|tl'ýtlk.ĺ;ll/lll,,g,Í//,lpĺlol),/lĺl'g7',li'ĺljlill/lł//llllĺíl'lli,illy1ltiĺlti.r/

K1rt.69.S(ł)ćs(5)!.ękc.zd.ćsęsz'qdn.!i..igą-z.ĺllé.s^kéĺć,:az'.a-!ką!rn4$'s.ágikÖ.vcĺclmć:l
mr.g.ĺb.lś-l-ć_ĺ\ga?4-lá$4.Ć.{-d_ek-ć.beĺ:

I.l!.-'-[..lu.: Épĺtőlł.łll:ĺ^,A.l''(.!?-l-] I]uclĺlpę.ĺ' I']'ql!l.'!'rcliúÉl-.)

i. :\z aiárrlaľkóľő a közbeszc|:zési cloliuĺ'rreĺrtác:ió l.7. porrtjzilran' a kćjr'et]<cző g;azc{asĺigi és pćĺrzügt'i

11elľzetľe \,onaĺtoZó alkallnassági kór'ctelnréĺr1't ós io;azolĺisi rrr<ic]ot. lrnĺ:áľcrzIa ĺlreq:

,,.,| /k ĺl ln a'r a i ajű l laŕlc uő:

P'ĺ'.|nĺ,llll)]ihclai.ĺ|űll/lĺĺĺĺh,/il.luĺt,iľir]ĺíÍnąąe/lí;o.ĺuínllllľłúl-l!
nĺlĺ|ĺllk'ľ;ik/ľ,ą"ll,ĺllbn,tłtĺĺi23llli//iĺĺ'l'oľill/lijl,;űlĺĺllĺillo'r.filľgalui

P.ĺ'.|)lĺ/20ĺ,.N'j0,)Iiĺlrlll.ll,llrlľ/ľtĺ9'sÍ)llekľą,iti.t,ínľkl)pouĺja,ĺ/ĺl1ljtilll:.tĺl|o/nikľlluą
')i,:,ĺil/iĺ;./ľĺiĺll,,i/ĺll/,illtl.tlol;9tĺ/lłli,lĺ/ĺÍllĺ/kii/.,;:;tĺľlĺĺĺlĺ/Íľ/itl.t
ll1i/ĺlil/ko:,uĺ:oÍ,uĺĺli/iiiqgĺÍcll,l,r5,,,iłłjűl/attľ'ľőlnikoľ'jtiĺĺ/ćĺľľ,
ťiťŕ l/ł ĺ l ĺl a ĺ o k ru n r| ľ l k ĺ: :;,í'ĺ ľĺ, t.i / / n ł k.',

tićr1ii|<ezĺrjzilllatľĺ:rćĺr''hcl.t1i.aĺeĺlt:ia|kzr|lĺrassás'.i|ĺijr.etc]ĺllt1ĺrt'nckr.alĺinrc.qli.lclŕ:s
lĺilz|.lcszcľzť:sitl<.lkuľrlr:trr'á<'iiisz..,int.ilirl:llrĺillarlí:stĺtľĺalclllrl'lrĺtlenr.ilĺtl]ĺr:za

1ĺJĺl.ĺi/ĺjBią,o/ĺ.ĺĺią/tlqjukĺllÍlła3,il/ĺlpĺtolll,l,o,g)'nłtljrinlĺłttullíanyilaĺko1uĺoĺ
łj ĺ i n h l t | ľ aő n eý i / a / a i a / k. a ll ľ a.t l Ąi k ii ll a te h l l li l 

11l 
p rt,

)ŚY



;]' ..\z ajtilllat|iérĺi a lĺilzlrcszcrl,ćsi ilĺl|itllllt'ĺlIlit:iĺl lti 1lĺllltjĺiIllrĺl :t |ĺilr'ĺ.llĺ..z.,i ĺlliirz:r|.l tis :f:llrtll;tI
all<allrlassírEi liŕjr.<.:ĺ.c]lrrcinr't ĺ(s iĺ,;l'rzĺl|;łsi llt1lĺlĺlĺ l)il|'ĺ |.')7l:l t)l(.l':

,'.','.1i,tllklllllĺulľgLz.lllilLluuklla'trľ.1l,llľllslľ (i)llľt. ullľllll/łilĺl:,,ti.tĺl:

,..|lkalłną.ł aą.ajlinhilfuń, dn/ťntD|jhťil l;. ll/ĺi|l|l)lklłl: llt:ąlihl/:

I j} l /:]0 l ;, (,\,' j()') lioľlll, l'l,llĺlľ/,,t ;, l' ,(| (.|]) l,ľt'ľi,l,i.t,:llľk ĺl.)

lllľgk.llkl,;'łľllľk il(łij/ó/ il.t.ĺ4łli/ĺ '|ąt:i///ĺ/0|/ ) iľ .tlll','ill ĺnli:jľąľ/ĺ (lľ/fll'ĺiĺľ//,

ĺtľlllltiąĺi.tľa ĺĺłf l,,l.g.1, iPiĺĺ.|i kiuiĺ(/ťą,i.ĺi /ľľLikľlly'ĺiglil l,ĺlllł/k.ĺl:^,.li llllĺllk.ĺi)llŕ
" ĺl .t1ľl.1.íĺ/ĺ;.t /til,.gytiĺ
. a :; c hlĺ gry tĺ llru n k ti k .f 

.e 

/.ĺ o lv /ti.ĺ ĺí Í,.

" t l i ll / / tl l l.,ł 7o lgti h a ÍĺÍ.ĺ n ľ ĺl li ii.r.r ie3ĺ t,
. ĺl h,/fevĺĺĺ.ĺ iĺ|1iľĺ (ĺl/llli/rufl Q{F'ZD]i.S rj,,| B]::t;til.'jzl,i,\' t.\') ĺ.ĺ llľĄ,tjl,
. Ĺ1 lil/í!ą.dkj űĺuĺ|ti.r.ĺiĺuĺtcl ilĺőponĺjiĺ (ĺu/ hĺi/ llĺlp)

Ilrllłllĺĺlĺ:ĺtÍ/ll,|ilvntitÍkaĺl)ĺ?//20l,,(\,,)()')]śonll'ľľlllĺłlľ|1!)',f.ĺą'ĺ,rinĺ9'$źúÍ?!
ĺćIĺílĺ'ĺlIl<-i4ęI12ą.Ęĺ1zĺł!ąs.sał.!ę!le'tigtlzĺłlll.l,łk.k.ĺíll/,ln.ąyu:;
t l /ribll iu k ĺ l ĺ k'ľ// tĺl ľÍt'l /llltl í!litl.
. tl .ti'lll.:y'ĺíĺ/ĺłĺ, k.iiĺĺí łlltÍ.łik..l.ĺ/ llĺ,łl'ul, cilnľ,

"uri/ikoąllik,ľ/luľní/,/lo'gyuĺe/fľ.ĺĺĺL!.ru1ľhíĺrĺi,ľoklulk.ĺ'tu,ľą,-tlrą,ĺíĺlĺ.łlľklľ'ýc/c/ĺÍľll

h.ćľjii|<ĺrzajzirrl'ĺLtt-er.ót''hĺ'lśłr-aĺt:lltiallĺallrrassĺi9.ilĺĺjr.t:t'c:lnć:lll
kcizl.lt:szcľzési tlĺllĺuĺrrcĺr
t:sllt,c>lja a szcľzĺiĺlt.(sl ]ĺiiló nrĺisĹli lć] zilral |llaclĺlt-t, iĺ1ĺr;łĺlllist!

.lĺJĺlzi/ĺjBirĺt.ttĘÍaýłk.ĺĺn|lľeqlíl/ĺ1llÍoĺttl/i,l]0.q)'ł1ĺljűll/ĺłĺĺ,ullí
u ą. ufi n lu I hl ń n ľgli / t / u 1. u / ka hĺl a'ĺ.t ĺj li kij l le ĺ e / lll ć l Ą' n e k.
.'\.Iľ.9ti//apĺÍ/luĺĺí,hągla1p1a,uul;ianýla7r'pi'7łĺnenĺarta/naĘťiutĺrcflrllcia
iĺllléĺ, t1.ĺła in/ilnaőtiĺik a hul1lúj1ĺy luflnłncia igarylcisbó/ q1,ĺl"ĺchniĺon aioĺlo'ĺ:íĺĺ.luĺóak',

I,Iufcľ..Bąľ-.Kfĺ.'(1193B-u_cląp.ęs-t.Köpyv.kö.tő.g.-22.)

1. ';\z aiĺiĺlJatl<ćľ<j a liijzbcszeľzésl do|<ul.l'tt.:ĺ.ltzírc.'ić: 1] ' 1lĺlnt,jában a l;i'iľct.lĺczĺj qazLlasĺieI ĺ:s 1.lć'rlzĹiĺ1i l

lleIt.zct-l:ĺ: \.()1ladi()zó a]kalmassáuj lĺor.eteltrróĺrr.l és ip.azoiĺisi ĺrrrjcltlt. llaĺ-áĺ:clzt'a ĺrlcg..:

., ! /kł/łltl'ĺ ĺ,l ą,.ljłill /ĺl/'ĺĺł l',ĺÍ:

l)'l,.Illłnl1'ilłłlltl:,ajĺin/ĺlĺ|ĺĺl./jhĺl/,,iiĺ|ĺj.tnľ.éĺ:/ĺÍ7ĺíłiľonł/t,ą.tÍl!
l.tllĺ/ľ/k.ĺąik'/ľąu/i'íh|lrĺtĺi,|)ni//iĺll.ĺlľlll|ĺĺł/jl.tĺihĺl/,illo.r.lhľqil/llli

flĺlll/jll ĺ.l/ĺlf.lf,'ill,l:,' ĺ|iill/ĺl//t;/ť/i lť/l]h,.i.i
u,, li.ł ąl l k. i ĺi / ĺl ĺ |, i't, i / l' t; / ľ / /,, / /ľ.3í l l l / / ) ĺ; 

1> 
l, /,:.ł i

i.tlll ľ l'/t., /ĺ;'tti/, tl',, l l /liIl lil /ĺ l ľĺtl /ĺlll ul l l /''

a:

2Gc



l). ĺ' | ,i., ĺ / .111 1 ;' ě'' )().)

) ń,:,i'ill ll1/ľ/i ,;l, ,j/ĺilitillĺl.,;

ť j\?,ŕ. l i i, t l ĺ j ł | o k l i, l l ĺl ľ l k tl :'. L;.ĺ l,ľ,'i / / l l, l k.'''

|ićľjĹilĺílzaiáDlal'tc\-ót,hĺlt',ľll|i:ĺrti;I||ill|ltl;tsslItl,i|iĺit,ĺ:|ĺ.|rtl.irl\'ll..|ir.:tl.,'rrlĺ.ĺ|i.l.'|ťl.;
lii)zlrt:szeľzési cl<lliltĺlc:ntác:i<j sz,ĺlľiĺlĺi ĺlll.llr:ĺIl;lll ŕ.s tllľt:llĺltlllrl;l| :r ltt.ililllĺĺlz:tĺ''it ĺlt'ťlilsĺr |>.'!

!I3ĺľĺi/ĺjBiioĺĺ.rĄ|ĺ4ýaktllĺlllľ'ąú/lĺpi/ĺl//ll,,,,llll,!})!
ĺl; tljĺill/łĺĺľl,ti.lllľ..ýi:/e/ i|\..Ĺł/k.d//t)d.|'|:Ll.li k.iilltll.ĺl/llllíll),llľ*..

?.. .\z rr jáĺ.ll.at.lĺćrő a kŕjzbt:s.ĺ,ct:l,c'si tltllĺtllrtt:ĺll:it:iĺl ||i' 1l.lllĺi,iIl'rll ,r liilvt.t|it.zĺi rllŕisz:r |ĺi ti:i :i7:IlrIl.l;ll

allĺalnrass,1r5';i ki'il'ctclĺrlŕ:llt.1 i.5 |1',ĺztlIlisi lrlĺltlrll lllttliľtlzllt tllĺ:t,:

',. ! i:,.lIkĺl/lulll;'t+ę 111U!!u/auś.,()l:dť|1//li!!)'ť (i)44k.' l11ę1l,l1,'ill1ą.1i.;4.l.;

'.'I/k.,l/łlĺl'i tlą, ĺ|ĺ'in/a//tl,ĺĺ, Ll,|ťlttlt,jbł,ll .l;' ,l/lillllilk'llllk. uĺ,9|i/t/:

'\t'ĺ. ]/k','lllllrl.ł tl:, łjűllillĺ/rl,ú

.t:,t,ľ:,o.ĺlĺ;.i't:,l.rlíľll /ľ/1ľ.ĺ:ĺ/ľ//

. |.lillĺi ĺl/kllhłl.l..ĺ'tiqi köľclthnĺlą: ĺi)hh n|cľľlliitiull (lcýiljellĺl 2) ĺcljłľĺĺhľlĺĺ'

|j:|t/20ĺ,.(x'J0.)Iíom.n.ntlľlll/2.ĺ.sQ)bĺlkľiĺtĺl.łilltki,)|on/jtlĺĺ/ĺlpfĺillĺ-lą.'ajĺ.íll/ĺlĺĺ/ľ/i'/|//lĺlĺĺ'ł
łlľ.gkiilĺlĺsĺłlk ttdľiitől ui.r.ľrlfelć r.łÍi?ĺĺutĺ 5 íp .torńn ĺlę/gjc1ctĺ

h,il/,,Í:,.,i.,lz,i'ľ/ll,:l'3yQĺĺé.łikiuiĺľ/tą,łĺ'łiĺellĺkĺ:ll1,'ĺľp
. ,'1 '1ą.11;1j/ĺĺ.i ĺtil.g,1l1ii

. ( 1 :\ ť h \g\. ( ĺ ĺ l l l l ĺ n k'ti k .|i,l 
/'t o l v /,í'ł á ĺ',.

" t l \. ĺ / / ľ l l.ł ł. ĺl / <,,i / ĺ u / ĺí.ł n ľ Í ĺ ĺi ii.t.t ą,t, gtí ĺ,
. ,l /ľ/it,'ĺ:ĺĺĺ.ł iilcjil 1ĺíľ/14i/ltlĺ| (KI',?'ľ)I:ĺ l'j.' BIli;l:ll:,l\j.\' !.5) ĺ.t l,ľ/ytít,

. il ill/ĺ.l.\..ĺ]kj áĺadtj'ł cituítc/ iĺ|opon/1tÍĺ (L;ll/ llĺí/ l4l)

..1llľlllĺ/ĺ'lto//l.ľĺiłll,llł,iĺĺkłŕ,l32ĺ/,]0ĺj.,B')0')Iioľlll.ľľnĺlt./cĺ;]1.s'tąl,llin|.ę-5-iý
fI1l!ĺąt!ĺĺ-ĺltlĺłĺĺ'igzlz-<l!ĺip:ę.é!!ĺ:h's.ĺ.ig,łz()!łli,,lk.k'ĺ;ll/,/loą7.tlą',
, l /ĺi ĺ l b i ĺ l k ĺl ĺ kľ // ĺ ĺ rtll /llla \'.!l l a :

" ll 'ľą.ľr:;ĺíilĺĺ.sĺ kiiĺĺl.lll,i.łik 1i;/ ilĺ,llt,l, ťill/tl,

,,ly)i,,ĺi,;,l,ikľ//unĺí/,ĺlĺl'g1',11p4,.;111.ĺĺ'lą'.łllĺÍńzi.,ok.llukĺ.r,l'łą.ľľ;őlĺĺ'łłck'

Iicíľjiili' az ajánlatter-ót, lrogľ a f-eĺrú allialrnassá.gi kör'et.e}tnéril'lrek ĺ.a]ó rrrcgĺclelós igaz<rJ'zisáĺ:a ,.r

lĺijzl.lcszcl:zósi ĺl<lliuĺrreĺrtácř szeľirrti lbľĺlábarr és taľĺ'alorrrtna] a n\'ilatliofatáľ nl'ťrjtsa l>c, Lor.ĺrl>llĺi

csaĺ'tlJja a szcl:zőc]ćst liót,ćj ĺrrásilĺ 1ř] álr:al kiacłon' isazo]ásĺ' (az aj1iĺrlar$alr beaclott lrl.il'at'lĺc;zal. a

tt'|jt:sílć.sľőlĺreĺr.rĺrlt':.oiĺclc']ő.teiĺ.i'nrctl.c
iĺl ii>ľĺ rlĺi ciŕlt t aľt-alllrrrz).

|]]inihiĺ)ią.otĺ.tĺigĺĺĺ'qtlk.ellĺllltł.glĺ//u/liĺoĺĺtllll,hoł1,
t l ;' : l j ĺi l l l ĺ l ĺ ĺ il l, o, l n tl gl i / ľ /, ĺ :; ł / k. ĺ l l n u'ĺ'ĺ: ti'9j k i j u ľ ĺ ľ l l l ní łĄ, n ľ k'

)cA



Iłiig1ĺĺi'ĺl,t,

)ilĺí/lollljłl (l ľt,ĺiľťtJii.l ll7'ih/k,oą,l/llő/ nĺ'.1ĺi/lĺlf>ĺ/llĺl|ĺi.

.j. '\ l]íl.á]<j

laľ(a]ľrlazza. azĺ'lĺrllaĺr:r ĺi.lĺllr':rsĺll;l1lrlrl lllĺ.ĺ1ll:t|ĺiľĺlfrlr| ĺl;:,iĺll;rli 'it...llĺlt.lĺ ĺil'|.i|itil Il(.t.t) ĺ()!',|;lIi'l

ĺrr ĺ Ĺłzi lra lr .

Itils,'zíĺclsľc |iĺ:ľĹil' hĺlĺ1l ll lĺĺ.iz,llĺ:sz.t'l.zŕ'si tl<'lirrĺrlt.rlĺlit:iŕl .| |

ĄĺiuhÍk.ĺiľo hĺjĺkoą'ĺatjtl łą lfű,llIlĺĺĺll'lo./' ĺlą31, tl pllpĺľ ĺlhlfli ĺ!.t

ĺ/lľllÍalollĺlá.ľ aľctĺn a papÍľ a/u/lli pĺhlĺil1,/ tl:killti ilrín)lllĺ|tjll,ĺk.''''

nztjáĺl|alnenrt.eleIĺ)C]ĺlalĺijzl'>c:sz<:l.zĺisi<l<llĺr'llrrt:Irt,liciĺjlriszt1l'|ić:1it:,z'ĺi
crľrj,att. a Bírzilťl Bizol't'sĺio; ĺ.aa;illĺ'tillt' jĺtr'ns|ĺllll lrz ltjĺilll;ltĺr:r.ĺ.í ĺrińlt|:rt'ńl lr l(lll. i.i. i! (|) ll<.|iĺ,ztlĺis t')

p ĺl ĺrĺ. j a aJap izín éľľé.rrt' tc] t:' l l r ĺi ll l. i ] l' ĺ'i r l ít.ĺ l l i.

'.\z ćľr.éĺrl,cs ajáĺlIal'cllĺ a l;'ŕjzl:cszĺ:l.ztisi ĺ|.l|<r'llrrt:ltl'iic:iĺjll:trl 11.11''9,Ilĺl|,iľĺlzĺltt t:ľĺ'ti|iĺ.ić.si szĺ:ĺľl1lĺlltl

tilapjárl ćľtékc.lćsĺ.c lĺ'cľĹilĺ'c]ĺ ć:s nz alĺiblriĺrlĺ lilla1líĺ,llĺlĺr'lak lrlt:11:

ll. ;lĺ lll r jĺr :r |tiir'ĺ.t |ĺt.z-ĺ'i|i.'l l ;l t.t'tI l l l't'l.'l.:l.,' . 
| :;

tl;. tl/tlk'llllllillĺ., li/oll bľll,1'lij1n11 f)ĺLl(itt)' l'n.^ii//i

l-.ľr.ŕ:lĺcltisi sf clll|)()ĺl ĺ

.\1ĺrnlail liľ ilrc'tĺĺi llL.l,.)

I')c>nl's zĺi ĺrr

.Súĺr.<,z.rt.t 1.lĺ'lĺl l'szálĺl
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