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Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefvłárosi onkormányzat Képviselo{estületének
Y árosgazdátlkodási és Pénzügyi B izottsága

ELoTERIEsZTÉs
..... sz. napirend

a Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság 20|7.má.ľ:cíus 13.i ĺiléséľe

Táľgy: Javaslat,,Kivitelezési vállalkozásĺ szeľződés keľetében a Vas utca 14. szám alattÍ ön.
koľmányzatĺ helyiség felújítása'' táľgyú közbeszerzésĺ eljáľás megĺndításáľa

Előterjesztő: Iőzsefváĺosi Gazdálkodási KözpontZtt.,dr. KecskemétíLász|őoperatív igazgató
Készítette: orosz Gábor divízióvezető, LakatosnéBíróErzsébetkozbeszerzéśi referens
A napirendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
A döntés elfo gad ás ďl oz e gy szetú s zav azattobb sé g s zük s é ge s.
Melléklet: 1. sz. melléklet a BíÍáló Bizottság hatfuozata

f, sz. me||éklet eljárást indító ajĺánlattételi felhívás és dokumentáció
3. sz. melléklet álrazat|arl költségvetés

Tĺsztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testület a221/2015. (X.zL.) szőtmú,hatáaozatźhan döntött aľról, hogy a Főváľosi on-
koľmányzat és a Józsefviárosi onkoľmányzat közĺitt létrejött, a ,,Európa Belváľäsa pľogram II., a
Palotaĺregyed Kulttľális Városmeglijítása,, című pőiyázatban a kĺizbeszeľzések ésbészérzések le-
folytatását követően a kötelezettségvállalással nem terhelt szabad,forrást a Kortáľs Galéria negyed
kialakításárą a megvalósításhoz szükséges marketing tevékenysé gre, azEurópa Belvárosa Pľogram
II. pályázaton belül projektmenedzseľ tevékenységľe használja fel.

A Képviselő-testület affI/20I5. (X.22.) szátmú,hatfuozatának 4. pontjábaĺl úgy dtĺntött, hogy fel-
kéri a Józsefviárosi Gazđáikodási Központ 7-rt-t aTámogatálsi szerzóďés mooosĺtes hatálybalépését
követően az ĺinkormányzati helyiségektewezésének, felújításrának és műszaki e||enórzésének meg-
valósításáłła" valamint a Vas utca 14. számú,társasház a|apító okiratának a módosítására.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 419/2016, (V.02.) számú,hatfuozatában módosította a
2016. április f6-án, aJőzsefvźrosi Gazdálkodási KözpontZrt.-ve|kötött teľvezési szerződést, külö-
nös tekintette| a szeruődés 4.2 pontjában megállapított teľvezési díjra, mely a vonatkozó polgármes-
teri döntéssel ĺisszhaĺlgban bruttó I.474.724,- Ft-ról bruttó 3.060.700,- Ft összegre változik. Ezen
szerződés a progľamban szereplő négy darab, önkoľmányzati tu|ajdonú helyiség - Bródy Siándor u.
36.2 db, Kőfaragó utca 5. 1 db és Vas utca 14. I db - felújításával kapcsolatoś tervezési munkára,
akivite|ezéshez szükséges műszaki dokumentáció tartalmĺínak összeá|lításárateremt jogi alapot.

Igy a projekt költségei az alőbbiakszeľint alakulnak:

Projekt Fedezet
Bródy S. u. 36. száma|atti cinkoľmányzati helyiségfelnJítása3649a}N3|lrsz(4I
nm) 8 102 600
Bľódy S. u. 36. szám a|atti önkormányzatihe|yiség felújítása,36492l0/Nf |lÍsz (g5
nm) 9 563 100
Kőfaragó u. 5. szám alatti önkormĺányzati helyiségfe|íjítása,36478loĺN3llľszoL
nm) 6 858 000



Vas u. 14. száma atti ĺinkormányzati helyisée felúiítása, 3648910lN1 hrsz (249 nĺril 49 zrf 500
Az önkormánvzat helv sések felú ításának tervezése 3 060 700
Az önkormánvzat hely séeek felúításrának műszaki ellenőrzés 2ŻIf 086
Vas utca 14. táľsasház alapítő okiĺat módosítása r206 500
Galéria ne gyed : támo sató funkciók me gtelepedését előse sítő városmarketin e I 000 000

I.

f,

A kĺiltségbecslés alapjan az a|átbbi projektelem esetén sztikséges a2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
Haľmadik Része szerinti 115. $ (1) bekezdése szerinti, hirdetmény nélküli táltgya|ás nélkĺ'ili közbe-
szeruési eljrárást lefolytatni: Vas u. 14. szźm alatti önkormźnyzati helyiség felújítása, 36489l0lNI
llĺsz(249 nm) (ľendelkezésre álló bruttó fedezet:49.2L2.500,- Ft).

A nyertes ajánlattevő fe|adata,hogy az éľintett épületeken, a tervezés során felmért, a műszaki do-
kumentációban, az árazat|an kłiltségvetésben és a szerződéstervezetben meghatározott feladatokat
végľehajtsa. A kiviteli tervek készítője a Képviselő-testület 22112015. (X.22.) számú, hatfuozata
szerint a J őzsefv árosi Gazdálkodási Közpo ĺt Zrt.

A Bíráló Bizottság 2017. március 6-án tartott ülésén megtáľgyalta a k<izbeszerzési eljáľás doku-
mentáció tervezetét. Az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi a BíróIó Bizottság tiléséről késziilt
jegyzőkönyv, mely szerint egyhangú döntés mellett:

1.) A Bíráló Bizottság me5szavazta a Kbt. Haľmadik Része szerinti 115. $ (1) bekezdése
szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli közbeszerzési eljrárás a|ka|mazását.

2.) ABÍÍőlő Bizottság me5szavazta és elfogadta a közbeszerzési dokumentumok teľvezetét, és
azokat elfogadásra j avasolták a döntéshozónak.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ht. 2fIlf0|5. (X.22.) szátmű képviselő-testületi döntés 4.
hatfuozati pontja szerinti f.e|hata|mazás alapján összeállította a közbeszerzési eljárás mellékletét
képezo műszaki dokumentációt, amelynek során szintén szükséges vo|t az ajánlattéteke felkérni
kívant cégek me ghatfu ozása,

A BíÍ6ůő Bizottság az a|álbbi gazđasági szeľeplőket tartotta alkalmasnak az ajŕn|attételi felhívás
közvetlen megküldésére:

a) Fauna-Duó Kft. (székhely: 1155 Budapest, Rekettye u. 49.)
b) EU-Line Építoipari Zrt. (szé|<he|y : 1213 Budapest, Hollandi űt 21 .)
c) BERN ÉpftoZtt.(székhe1y: 7800 Siklós, Külteľület O|sĺtg hrsz.)
d) Hufer-Bau Kft. (székfiely: 1193 Budapest, Kcinyvkĺitő lÍca22.)
e) KĺiszmaHungary Kft. (székhely: 1131 Budapest, Keszkenő utca 1. VI. em. 19.)

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy a Jőzsefvátrosi Gazdálkodási Központ Złt. építési beru-
hazás kivitelezői munkálatokra abeszerzési és közbeszerzési eljárások vonatkozásában nyilvánosaĺl
meghiĺdetett előminősítési eljáľást folytatott le, meghatározott miĺszaki-, gazdasági és szakmai al-
kďmasságot vizsgáló ľefeľenciákat megkövetelve a jelentkezok részéről'.

Az eredményes pályázat benýjtásának céljából javasoljuk táĺgyi közbęszerzési eljárás megindítá-
sát, valamint az ajánlattételi felhívás megküldését ahatfuozati javaslatban foglalt előminősített pia-
ci szereplők részére.
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II. A beterjesztés ĺndoka
A fenti becsült éľtékek ďapjĺán akivite|ezésre vonatkozóan sztikséges a közbeszerzési eljáľás meg-
indítősáĺa vonatkozó dĺintéshozatal, valamint a közbeszerzési eljáľás ajáľllattéte|i felhívása és ajaľr-
lattételi dokumentáció elfogadása.

IIII. A döntés céIja. pénzügyĺ hatása
Az tnkormányzat eleget tesz az,,Európa Belvárosa progľam II., a Palotanegyed Kulturális Város-
megújításď' elnevezésíi pá|yázati konsľukció feltételeinek, eredményes közbeszerzési eljiáľás ese-
tén a rendelkezésľe á|Ló fedezetterhére a kivitelezési munkálatok megkezdhetők.

A Képviselő-testület af2Iĺ20I5. (X.22.) számú,hatfuozatában és a Yfuosgazdá|kodási és Pénzügyi
Bizottság 4l9lfo1'6. (v.02.) számú,hatáĺozatábarl66.1'28.203,- Ft azBwópaBelvárosa Pľogľam II.-
a Pďotaĺlegyed Kulturális Váľosmeýjítása keretében maradványpénz és 15.087.z84.- Ft saját for-
rás biztosításáĺae|őzetes ktitelezettséget vĺállal apá|yázatban foglaltak megvalósítása érdekében.
A kivitelezés fedezete a 11605 cím20L6. évi maradványa és fővárosi pá|yázati támogatás.

Iv. Jogszabályi kłiľnyezet

A Képviselő-testület és Szervei Szeľvezeti és Míĺktidési SzabályzatőĺóL sző|ő 36t2014 (XI.06.) ijn-
kormányzati rendelet 7. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontja szerint aYfuosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság dönt közbeszerzési ügyekben az e|járás megindításáľól, eredmény megállapításáról, be-
szerzś,siügyekbenazercdménymegállapítősáĺől.

Kéremaza|álbbíhatfu ozati javaslatelfogadását

HłľÁnozłTI JAvASLAT

A Viárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Kivitelezési vállalkozási szeruodés keretében a Vas
utca 14. szám alatti önkormányzati helyiség felújításď, tfugyĹĺ eljiárásban, rigy dönt, hogy

1. a közbeszerzésekól szőLő 2015. évi CXLIII. töľvény (Kbt.) Haľmadik Része szerinti 115. $ (1)
bekezdése szerinti, hiľdetmény nélkĹili tárgya|ás nélkĹili kozbeszerzési eljárást folytat le.

Felelős : polgiármester
Határidő: 2017 . március 13.

2. elfogadja ahatározatf. szám(l mellékletét képezo ajánlattételi felhívást és annak dokumentáció-
ját.

Felelős : polgłírmester
Határidő: 20|7. mátrcius 13.

3. elfogadja, hogy ahatározat 2. pontjában meghatfuozott ajánlattételi felhívás az a|ábbí gazdasági
szerep lők t észét e keľülj ön közvetlen megküldésľe :

a) Fauna-Duý Kft. (székhely: 1155 Budapest, Rekettye u. 49.)
b) EU-Line Epítőipari Zrt. (szé|úle|y: |f13 Budapest, Hollandi ít21,.)
c) BERN Építĺ|Zrt.(székhely: 7800 Siklós, Ktiltéľulet OIstphĺsz.)
d) Hufer-Bau Kft. (székhely: 1 193 Budapest, Könyvkoto utcaLL.)
e) KriszmaHungaľy Kft. (széktrely: 1131 Budapest, Keszkenő utca 1. VI. em. 19.)



Felelős: polgármester
Hatráridő: 2017. mfucius 13.

A dĺintés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Józsefvárosi GazdálkodásiKozpontZrt.
A lakosság széles körét érintő d<intések esetén az előterjesztés e|ókészítőjének javaslata akozzété-
tel módjáĺa: honlapon.

Budapest, 2o|7. március 07. ,/'2ĺva-G-- dr. KecskemétiLász|ő
operatív igazgatő

KÉszÍľmrp: JizsBr.vÁnoslGemÁlrooÁslKo?oNTZRT.
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ł n, *"1-uÚ*+

llĺ n ĺl'ĺi lll zĺ lt''l'sÁ (J I,řłł( ; Y7-(i lĺiix l't,

Ájánlatlĺél.ií: I}uĺlapcsf |t.iĺváľĺls Vĺĺl. |ĺcľ.iilct .ĺĺiz'scĺViiľrlsi (inkĺll.ľľl:iĺrYzal (l()ĺt2
I}udapcst, I}aľoss tl' ó3.ó7.)

ĺ\ kĹjzbeszeľzćs táľgya: ,.,Galóľiĺ i\iĺcg-vcĺl pľ0grźllrr V:ts tl. ĺ4".cs |rc|yisógĺ:|ĺ
felújÍtása'' táľgyťl tt2()15. óvi CXľ,III. tĺjľĺ,ćlly (Kbr'.) l..Iaľlnaĺlik |lćszc szĺx.ilrti l|5. $
(1) bet<ezdése szcľinti, lriľĺictrnćny l1ólkĹili tirľgyĺr|ĺis ndllĺĺiIi kij,l.|ses,l'er'l,ósi cljĺiľĺis soľillr
az a.ićnIattételi l.c]hír'írs ćs lĺapcsĺ:lĺiclo |ĺ.ozlrcszcrz.ćsi ĺlokuĺrrcll[rtlrroli ĺcľvczcĺ'ćľlclĺ'
r'óleltrćnyezésc.

3. Itlíĺpont:20l7. máľcirrs 0(ĺ. l0.()0 ĺiľa

4. .Ą jcgyz.ő|ĺłinyv ťelvótc|c|ĺoľ jc|enlćvő szcrttóIycIĺ: ĺrIu|írott l}ł} Íagolĺ

1.) A I}íľáló bizoltsťrg tľlÜgszÍlväZta a Klrt. IIaľlllaclik Iłćszc sz-cľinti | ĺ5. 5 (l)
bekez-c|ćse szeľinti" hilĺletľnćnr' nétlĺiilí l'ĺiľg1,,.alris nólkĺ'ili l<'özllcsz'oľzćsi eljáľils
alkalrnazásťrt.

2') A I}íľáló Bizottság tllegsz-avaz.Iłt ć,s clÍilgĺrĺltĺr az zriirrrlattćtclli Í.c|hír,ĺĺsĺ' ćs a
kapcsolócló kozbeszeľzćsi cloktlrrrelttumĺlkat'

3.) ĺ\ I3ĺľirló l]izoĺtság lmcgszäva.f,La a fellrír'ás' dok-rlrrentáciĺl teľvezetét .iavaslonl
e|l.ogaclásľa a ĺĺörrtéslrclzÓnak'

Mellóklet:

i. Ľgyéni bĺľálati lapok
2' tsszefćľhetetlenségi és titoktaľtási nyilatkozatĺlk

t.

2.
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ĺiGY|łľ{ l llÍlł^l,Ą.l' l'ĺl'

A ,'Ga|óľia Negyecl pľogl'ĺtt|| Vĺt". tt. |4.-cn. hc|visćgĺ,|ĺ t.c|ú.iítĺi'sa'' ĺtiľgyú a ?-(}|5' ćr,i
C]Xl,III' töľvér.r1ł (ľ(t,t.) řĺaľlllaclik |(cszc szcľillĺi ll5. { (|) bckcz.c|ćsc szeľillĺi. lriľc|ctrlrłĺll.y
nć|kĹĺli tirľg.valás nćl|ĺĹi|i k(i'ľ'bcsz'crz.ćsi uliáľĺis sttľílll zlz ĺtiĺiIllatt'ćteli ĺ.clĺlívíls Ćs kapcsolĺ)ĺlĺi
kazb ęs,l-erzés i clo Iĺu metl t tl tll o k t c ľ r'ezc t,i lrck r, ć l c m ćll ye zć sc'

Ąánlatkórő neve: l}uda1le"^t .Ii'ŕĺr'tiľĺls VIIt. Iĺcrii|ct .Iĺlzsclĺvĺĺľĺlsi (ill|ĺĺu.nlrillYz:rt (|(|8f
l}udapest, ĺ}ĺlľoss u. (t3-67.)

|}íľálÓ Bizottsĺĺg tagiź':.-r}q -.:]'.ĺ'i iĺ,1\íil { ľ ĺ í!-)r':

Iig1'etéľtek az előtel.icsztésscl. Jztvaslonr nlcgszĹlvŕlzllí ćs clhgadni a l(bt. 1'laľnraclik Ją"cszc
'szeľin(i i15. Š (1) bekezclése szeľitrti, hiľclctnlélry lrélIĺĹili tťrľgvalĺis nć|I<i'ili lĺözlreszcľzési
cliáľás nregindító ĺ..clhívtiszĺt cs kcĺzbcszeľzćsi clokrtnrcritĺ'rcióiĺit.

I}tlc|apest, 20 l 7. rĺáľĺ:ius 0ó.

ĺ\láíľás
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ĺi;(; YIiN I BĺR.Ál,n.l' l,ĺ.ľ

Á. ''(Jaléľia Negvcĺl pľ()gľanr Vits tl. |4.-cs hĺllyisć:gĺ:lr ĺ'elrl'iíÍ.:islr'' tĺil.gyťr a ?,|)|5' ćr'i
CXI'III. tdlYény (Kbt.) I-laľnlaĺlik l{ćszc sz,eľinti Il5' N (l) bckcz'c|ćsĺ: szcl.iltĺ,i' lliľĺlctlltćlly'
llélkĹiIi táľgyalĺis llćllĺtili közbcszcľzćsi cliĺiľás sol.łin ĺtz. tr|ĺilllĺrĺtťĺcli ĺ'cĺllívils ćs lĺa1lcsolóc|ĺi
kozLleszcrzĺis i cl o]ĺu nie ntlt trrĺ ; k tcľV c'l.clć nc lĺ r'ć lc l t t ij n yc zćs c.

Ajłinlatlĺór.ő nevc: l.}uĺl:rpcst lt.iĺv:iľĺls VIIĺ. ltcľiilct .Iózsel!ĺ,rľĺlsi ()n|ĺĺlt.llrlillyzat (|{}ĺl2
Budapest, Ilaross u. (13-67.)

ĺ}íľá|ó l}izotŕság ta gja: ,ii;|, 0,,,

Llg1'etćľtelĺ ĺrz e|Ćĺtcr.ieszĺ'éssel' .Iavaslollr W}c5sz:.|ví:.,1,|rĺ ćs clfogĺrc|tti a l{bt. l.Iĺ'rľlllaclĺk Iłósze
szeľirrti 1l5. $ (l) bckez-cĺeisc szcľinli. hiľclctlnerry nél|ĺiili tťrľgyal1rs nćlkĹili kŐzbcszcľzćsi
eljťrľás megillclító ťelhívirszit és közbeszoľzćsi clolĺunrentírciÓ.jťrt.

|3uclapost, 20]7. máľciirs 0(l.



!i(;Y|lNI ltĺ lłÁl,ĺt,ĺ. l,ilrt'

.A 
''(łalćľia Negycĺl l)ľogl.atll Vas u. |4.-cs hĺltyi',.ćgcl< Í'elíl.jÍtásll'' ĺiiľ11i,ťl a 20|.5. ćr,i

C]Xt,II]. töľ\,ćny (I(bt') Ilaľlllĺlĺ|ilĺ l{ćszc szcl.illti ll5. $ (l) |lc|ĺczcĺć'sc sz.cľillli. hiľc|clĺlllćlly
nćlkĹiIi táľgva|írs lléllĺĹili l<(lzlrcszcľzósĺ cll.jáľíls soľĺill llz aiĺilllaĺĺćtcIi ĺ.cĺhívĺis ćs |ĺa;rc:soIticlti
lĺözlreszelzésí cJolĺulrrclrtulllcllĺ 1c:ľrlc:z-cl.ć|]ck r,ć|t:nlćnYczc{sc.

ĺtj:ĺn|łrtIĺćl.ő ltcve: I}uĺl:rpc.st lłíĺĺ,łĺľos VIIľ. ĺ<cľii|e{ .IĺĺzseÍVzĺľosi (inkoľllliĺlryz:tĺ (ĺ0ĺ]2
I}uĺlłpest, I}:tmss u' (l3-67.}

l}ĺľłĺló l}Ízottsńg tagj a ;

i;' iĺ
./^.ĺl,1i 

ľl ,.- (. ,,,'...,ť i-i,

Iig1.g1o...'. az clőtel.jcsztćssel. .Jttvĺłslolll l]logszavazDi ćs clĺ.ilgacllli a l(bt. I'Iaľllladik Ilćszc
szeľilrti I l5' $ (1) llekczclcsc szcľillti. hiľc1ctnlél]ll ,,5''...'. títľĺ41,i1iil* llćIkĺili köz-bcszcľzési
eljziľĺis nregilrclítĺi ĺ'elhír,írsirt ćs lĺĹjzbcszeľzésj clokulllclrtĺĺciĺiir1ĺ.

J:}rrc1apesĺ. 20 l 7. ltlĺiľcius 06.

äi-ł,.

Álálíľás
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ÖssZIiIłIłRt'III]'ľIĺ]].LI|Nstllcĺ. lĺ:s 'l.l,l.ĺlm'l'^l{'ĺ./\*iI 1\YII,^'t.K t,,,l,^,|'

ĺ\julíľott ciľ. I}alisalri Ciľo (lĺözbeszcľzćs tirľg.y-a szcľillti szakćľĺ.olonltltcl ľcllclc||ĺcz(l híl.tilĺi
bizottsá.qi tag) a I}udapest ĺľíĺvírľtls VIII. ktlľĺileť .Iĺizsc|Vlĺľosi (illkĺlľlniĺlrYzat' lllillĺ
ajánlatkéľcl által a,,G:rlóľia NcgycĺI pľoĺlľ*nr Vas u. l.ĺl.*cs hc|yisćgc|ĺ Í'clri.iĺtír.sĺ''tírľgytlall
mcginclítani kívzint koz'bcsr,eľzćsi cljŕlľĺissĺr| lĺapcsolaĺhłn kijclcIrĺcĺlr, lrogy vclcnt szclnlrcIl ĺl
lĺözbeszeľzésekľŐl szÓlĺi 20l-5. cr'i CX1.lIl. löľvćlry 25. $-írball ltlglĺlt' tissz,c.tliľlrclĺc:tlctlsćgi
lĺĺiľĹilmények llenr til|ľrak ĺ..cnn.

Ligyútĺal l<iielcntcln. lrogy a ĺ.cnti lĺ(izhesz,eľzćsi cliáľłis sĺlľitn tttĺ.lĺ:ttlitsĺlllrľa.iuĺoĺt, Ĺizlcli ćs /
vĺrgy hiv:atali titkot lllcgtzlľtoll.l'

'l'uclomŕlsul Veszctn' lrĺ:ĺl1' a kÓz,bcs,l,cl-l,ĺ;si eliiĺľtisball az ĺriĺinlĺltkćľő irltal lĺi.iclijlt clöntćs|iozĺi
.szenrĺĺly clé teľjeszĹeĺt clöntćsi .javĺrsIat szalĺ'lltai tucgĺla1roz-cltĺsĺlgticľĺ ćs a vĺltrat|ioz<)

.iogszabályoknak r,aló rĺcgÍblelésćľt a I}íľálÓ |3iz,ott*1g mĺis tagiaivĺrl cgyĹittcscn Íelclőssóggol
taľtoZo]11'

Kelt; }.}uclapest, 20l7. nráľcĺus 06'

ĺ,.i
,i^Vl'ú



Összli:ĺłĺĺtłt'lIĽTIi'ľt,ĺiNslĺ(;l- lis .ĺ.ĺ.l.ĺlr'I'ĺ\l{1'ĺĺSiI 
NYIl,A.ĺ"ľ{oir.^'I'

Alulíľott Palya Szĺlicloľ (pénztig5,i szalĺcľtclcttrn"lcI r.enĺlcllĺczŕi llíl.ĺilĺi |lizĺlttsĺigi tag) a
l}uĺlapest l|őváľos VĺIĺ. kcľü|ct .|ŕlzscĺV:ĺľosi (illlĺĺlľlnłinyz:rt, lrr'ilr1' ĺrjńnlatkćľő ;iltal ĺ
,,Galóľia Ncgyeĺ| pľÜgl'aln Vas u- l.ĺ.-ľs hclyisógct< Íblri.iít:ĺsa,, tĺrľgýball llleginc|ĺtani
kĺvánt közbęszeľzési e ljáľással l<a1rcsĺllathan k,iicle lttcnr, hogy,, u"icnl szcnrbclr ,i|

koz.besr.eľzćsckľć1l szóló 20I5. ćvi CXI,lll. törvćlr1, 25. $-ťrbĺln ľĺl[iaIt Összcĺ.ćľhctctlcnsćgi
lĺöľĹilnréllyek' nenr irllnak ľenn.

'Iigyťlttal kije|enĺem, hogy a ĺbnti kiizbcsr'cľ.l,esi cliĺiľĺis sĺlľťln tuclolrrásoĺrrľĺ.t'ju|rlĺ.t' ĺjzleli és 1
r,agy lrivatali titkot n]egtź}ľtoln.

"I'tlcloľnástll vcszen]' lrogy a köz-lreszeľz-ćsi ĺ:ljťrrťrsbalt az aitinlaĺkćľći által kijclölĺ clönĺćslrozĺ]l
.szcmé|5; elé tcľ|esztctĹ clĺjntćsi .javaslaI sza|ĺnlai Itregala1rozĺlttság1réľt ćs a r,onat|ĺozĺi
jclgszabirl1.'oknak valĺi llrcgľ'clelćsćľt a I]íľĺi|ĺi I'}izoltság nrás tagiair.al egyĹitteserr ĺ'elclćissćggcl
tzlľtĺlzĺlllr.

I(elt: Rucĺapest.2O 1 7' mĺiľcitls 06.
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ÖsszliľlitlľIlĺ]T.Ii'|.l,l.;tlłsliĺ;l- lis t.l,l.ĺu<'l.nlt'l.Ásĺ NYI l,ĺ\'I.K O.L^,|,

Álulíľott Szabĺi );incJľc (nlĺi'szaĺ<i szalĺćľtclcllllllcl l.cIlc|ĺ-lllĺt:z.ŕĺ bíľłiIti [;iz.<lĺlsĺigi tag) a l}uĺ|łr1lĺ:sI
Iłőváľos VIII. t<cľÍiIcŕ JĺizscÍVĺilrlsi ÖnĺĺoľlrrĺĺlrYzłt, lrliIll' aiťrnlaĺ|ĺćľii ĺiIlill a ,'(iĺrlćľilr
Negyc<l pľogľźun Vas u. l4'-ĺls hellyi.sćgck Í.clriiítłisa '' tĺiľg\'lritlr lllc1ąillclítalli |ĺír,ítllĺ'
kozbeszevési eljáľással lĺttposĺllatban ki.iclclllclll. llĺlg1' r,c]'clll szclllbcll a k(ĺzlrcszcľzćsclĺľiĺ|
sző|o 2015. ći,i CXLIIl' t()ľvéllr, 25. $-ťrilan ĺiiglalĺ ()sszĺ:ĺčľhctcĺlcll.sc1gi lĺiiľillnlćllyc.k lrc.ll,l
íłI]nak l',enn.

Ijg1.ťrttal lii.ielelltelli. ho95'a ĺ,cllĺi lĺ(jzllcSfLlľzć,si cliĺiľłis Ď^ĺlľĺiĺl ĺrtdollrłisĺrlllľa iutott tizlcti ćs i
r,ag5,. hir'aterli ti tkot l.tlcgtaľtol1l.

,I.uclollrłistll 
\jcsZell1'. Ir<l95,a lĺözlrcsz-cľzćsi cljáľrisban az a.iiłlllĺ-rtl<ćľ(ĺ riItal lĺijcIĺ)lt clťintéshozti

'szelrlél)' elé tcr.ieszÍetĺ cĺŕjrrtési .jar,asIal sza|ĺnrai mcgaIa;rozĺltt.sĺigáćľt ćs a r,cltrĺłtl<<rzĺi

.jogszabirlyglĺnak rĺal<l nregíie|clésćl.t a I.]íl.ĺĺlĺi |}izoĺtsiĺg llrás ta.Qjaĺr,al cuy'tittcsclr ĺ.clel(issćg.gcI
titľĺ'oZ0l]].

I(elt: 13ucla1rcst' 20]7. nláľcitl's 06.
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er;ÁnÁsT MEGINoÍľó ľBrnÍvÁs És repcsoróoó ĺ<,ÖzsuszpnzÉsr
DOKUMENTUMOK

A

BUDAPESľ r.ŐvÁnos VIII. ronÜrBľ JózseľvÁnosr ÖNronľĺÁľvz,łľ
ĺ.;ÁNrłľIcnŐ wBvÉľBN er1Ánó Árľĺr e.

,,Eutópa Belvárosa Ptogtam II, a Palotanegyeđ Kulturátis VárosmegűiításapÍogfam
keľetén belül a Vas u. 74. szárn alatti helyiségek felúiítása''

A Kbt. 115. s (1) bekezdése szerinti, hiľdetmény nélkĺili tfugyalás nétkÍili közbeszeĺzési
eliáľás

k



ĄÁNLATľÉľBu r.nrnÍvÁs

1'. AjánLatkérő: Budapest Főváros VIII. kerĹilet Jőzsefvätosi onkormányzat, rnegbízásából és
meghatalmazásálbő|eljárőJőzsefi'árosiGazdá|kodásiKózpontZtt.

cím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Tel: +36-1-299-70-00
Fax: +36-1-314-65-63
e-mail igazgato sag@1 gk.hu
Á közbesze rzési el1áĺás lebonyolítója:
Hajdu Ügyvéď Itoda
dĺ. Haiđu ZoItán
felelő s akkeditált szaktaĺács adő
Iajstomszám: 00363
Cím: 1053 Budapest, Yánház kĺt' 8.

T e|efonszám: + 36 -7 / 7 83 -8364
F ax szäm: + 36-1 / 7 83-8364
E-mail: in fo@j ogilag.hu

2. E|iárás Íaltáia
A I(bt. 115. s (1) bekezdés szeľinti hiĺdetrnény nélküli tátgyalás nélktiLli közbeszetzésíe|járás

3' A kozbeszerzési dokumentumokat az Ąáriatkéĺő képviseletében eIjárő bonyolító szervezet kiilđi
meg az ď1ánlattéke felkéĺt gazdaságs szeľvezeteknek, elektronikus úton.

4' Á szeľződés megnevezése tátgya. mennyisége:

Euĺópa Belváĺosa Pľogľam II, a Palotanegyed Kultutális Váĺosmegűiítása pÍogÍam keľetén
beliil a Vas u. |4. száĺĺ- alatti helyiségek feltĺiítása

Mennyiség:

A Budapest VIII. Vas utca 74' szám a|att talá|ható épiiłet (1tsz:36489 / 0 / 
^/ 

1) 249 m2 alapteriiletű
helyiségét a teĺvek aIapjáĺ megosztásĺa keri.ilnek, így ga|éna funkcióta két önátló hĄiség keľĹil
|<talakitásĺz' Belső Ía1]<lala|ĺtással a 249 m2 hĄiség tertilete két ĺészre osztódik, melyekhez a meg|évő
két lejátat, illetve a hĄiségeket megosztő fa|azatban kialakítandó kétszáný áýátő ajtó biztosiýa a
bejutást.

A helyiségek összes faIazata njektáIás után faLszántó vakolatot, új fehéĺ festést kap. Á padlóbuĺkolatok
csetélendők.
Áz összes homlokzati ablak és bejárat felujítandó, cseĺélendó.
Á teljes felűjitással az éptiletben helyet kap egy-egy iĺoda, teakonyha, wc, :ĺaktaýak.
Ui víz és csatoma ágvezeték kiépítése szükséges. Flités a meg\évő gázvezeték ĺenđszet
széwá|asztásával, külön mérők kiépítésével ciĺkókésztilékbiztositásával történik.
Az elektĺomos háLőzat széwá|aszwa, ki.iłön mérőkkel keĺi.il kiépítésĺe.
A konkĺét mennyiségeket az árazat7an költségveté s taftaImazza.

5. Szeruődés mephatározása: I(ivitelezési szetzőđés

6. I(eretmegállapodás kötéséľe, đinamjkus beszerzésitendszeĺ alkaImazására, elektronikus ádejtéste
nem kerĹil soľ.

hľ
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9.

a.)

7. Szeĺződés teliesítési határideie: szerződéskotéstóló0 napig tartőhatározottidőtaÍtam. A kivitelezés
teljesítési lĺratáĺidĄe a|att a Megĺendelő a siketes és hiánytalaĺ átadás-áwétell e|jfuás befeiezését
étti.

8. Teliesítés helye: BudapestVIII. Vas utca74. $ksz:36489/0/^/1)
NUTS_kód:101

Ellenszolgáltatás teliesítésének feltétele éslvagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
ĺendelkezésekĺe:

Aberuházás fedezete tészben a Budapest Főváľos onkormányzata és a Budapest Főváros VIII.
keľiilt Jőzsefvárosi tnkormáÍ7yz^tkozött megkötött TámogatásiSzetzőđés keretében töÍténik.

Az ď1ánLattéte|, a szetződés és a szánla kifizetésének pénzneme a forint.

FŁetési ütemezés: Megtendelő 7 végszán)a benýjtására bjztosít lehetőséget a
szerzőđéstervezetben meghatát'ozottaknak megfelelően.

..) Á szetződés szerinti és a jogszabályoknak megfelelő szánla kifizetése a Ptk. 6:1,30. s (1)-(2)
bekezdésétől eltérően, a l(bt. 135. s (1)-(3)' valamint (ó) bekezdései, valamint 322/2015. 1X.30.)
I(orm. ĺendelet, valamint aközbeszetzési dokumentaciőban foglaltaknak megfelelően toténik.

d.) Ajánlatkéró a Kbt' 135. s (7) bekezdése a|apján a szerződésben foglalt, a taĺtalékkeret és áfanélktit
számitott ellenszolgáltatäs So/o-át eIéń értékű előleget biztosít, előleg szánLa ellenében' Az eIőIeg
a v égszämJaból keĺiiLl levonásra.

e.) Ajánlatk&ő jőtá|lási bŁtosítékot hatátoz meg a következők szeĺint:
AjánLatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a
szerződés szerinti, áItaláĺos forgalmi ađó nélkiil számitott ellenszolgáltatás 3o/o-át e|érő értékíi
jőtállási biztosítékothatároz meg. A jőtá|lási biztosítékot a sikeĺes éshiányta|an átadás-áwéteh
jegyzőkonyv a|Ąfuásakor kell ĺendelkezéste bocsátani. Á jőtálJásíbiztosítéknak a fenti időponttól a
jőtállásiidőszakidőtatamátakell'ĺendelkezésľeźL11Í]1a.

Az ajánJattevőknek az aján7at,lkbaÍL _ af ajánla 'j n1n|atkozat részeként _ nyi7atkozniuk kell a feni
biztosíték hatándőben töténő benyűjtásárő|.

f.) Y onatkoző jogszabáIyok kíilönösen:
- Lz adőzás ľendjéľőI szőIő 2003. évi XCII. törvény
- a kozbeszetzésekrő| szőLó 2015. éYĹCXLIII. törvény (Kbĺ)
- aPolgári Torvénykönywól szőIő 2013. évi V. törvény (Ptk.)

g.) Á ľészletes flzetésí feltételeket az ajáĺnLai dokumentácíí részét képező szetződés tervezet
tattalmazza.

A szetződés során az egyenes ÁFA fio"n* zlĺozás szabáIyai az lrányađők.

Á kifizetések tekintetében hivatkozunk az ađőzás rcĺdjéńI szőIő 2003. évi xC[. törvény (Aĺt.)
36/A. $-áta, továbbá az á|]anháztartástőI szőIő 2011. évi CXCV torvény 41. s (6) bekezdésében
fog|altakn, amely szeĺnt aközbeszetzés eredményeként nem köthető érvényesen szetzőđés oIyan
jogi személlyel, jogi személyiséggel nem ĺendelkező szervezettel, illetve szerződés a|apján ĺem
teljesíthető kifizetés olyan szervezet részérc, ame|y nem minősut át]áthatő szervezetnek'

YáItozatokra (aLtenaúv) ĄánLatokta vonatkoző infotmációk Ajánlatkérő tobbváItozatu
(altematív) ajádatot elfogad az a|abbiak szeĺint:

b.)

h.)

i.)

10.

4
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Ajánlatk&ő a|apajánJatként (nem váLtozatotképező) a m(lszalĺ dokumentáció szerinti, a megIévő
gázvezetékĺendszeĺ széwá|asztását kovető, ktilón méľők kiépítésével, ciĺkókésztilék bŁtosításával
történő koľszerrisítését érti.

Alteĺnatív (zzaz az aLapaján7atváItozatztképező) ajáĺiat zIatt ajántatkér'ő a gázvezeték ĺendszeĺ helyett
kotszerű ĺnfuapaneL-ffités kialakítá sát ér tj.

Aján?atkétő tájékoztaýz az aján7attevőket, hogy alternatív ajánlatotcsak abban az esetben nyriithatnak
b e, h a a|ap ajánlatot (nem v áIto zatot kép ez ő) ajáĺlJatot is b enyu j tanak'

Az alap és az esetleges alternatív ajánlatnakis meg kell felelĺrie aközbeszetzési dokumeĺtácíőtrészét
képező műszaki Iefuásbaĺ foglaltaknak.

11. Vételi iogta (opcióľ4 vonatkozó információ: vételi jog nincs.

72. Részaián]attétel lehetősége vag:ĺ |<szátása: Részekĺe totéĺő ajánlattétel nem lehetséges. Áz
ajánlatkétő a Kbt. 61. s (4) bekezdés alapjáĺ ta1ékoztaga az ajátl1attevőket, hogy tészekte történő
ajáĺtIattéteI nem lehetséges, mivel a kivitelezést egységes benlházásként kell kezelĺri.

1 3. Meghosszabbításta vonatkozó információ
A szetzőđés meghosszabbítható: nem

1 4. Szeződést biztosító mellékkőtelezettségek

Késedelmi kötbét:
ÁmennyibenYáIalkoző a szerződés szerinđ bármely kötelezettségéthatándőben nem teljesíti, illetve
fe|ađatunak teljesítésével olyan okból, amýért felelős késedelembe esik, késedelmi kötbéĺt köteles
Ílzet:i.
A késedelmi kötbét méĺtéke váLla|koző aján|atában tett vá]la|ása a|apján lo/o/naptán nap, öSsfesen
maximum a nettó ellenszolgáltatás 20o/o-a.

Hibás teliesítési kötbér:
Méĺtéke megegyezik a késedelmi kcitbéľre vonalkoző méĺtékkel. Hibás teljesítés esetén a Megĺendelő
áLtaltortéĺtbejelentés és a javírható hiba megszüntetése közötti iđősza|<ta terjed ki.

MeEhiúsulási kötbér:
Amennyiben a Vállalkoző je|en szetződésben meghatáĺozott fe|^d^tait tészbeĺ vagy egészben nem
teljesíti - ide értve kiilönösen azt 

^z 
esetet is, amennyiben a Vállalkoző a teljesítéssel olyan okból,

amelyétt felelős 10 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén ah]bőĺt 10 nap a|att
ĺem javíga ki teljes körűen, és Megtende|ő ezét a szetződéstőI elá|l _ a Yállalkozó meghiúsulási
kötbét köteles flzet:ĺ a Megrende|ő tészéte. Á meghiúsulási kötbér méĺtéke a nettő ellenszolgáltatás
30 o/o-a.

Iqlalhsl !'z!qsí!ék.
Megĺendelő a szeruődés hibás teljesítésével kapcsolatos igenyek biztosítékaként legfeljebb a szeruődés
szeľind, áItalános fotgalmi adó nélkiil számitott ellenszolgáltatas 3o/o-át eI&ő éttékű, jôtálJási
biztosítékothatároz meg. A jőtáiläsi bŁtosítékot a sikeres és biánytalaĺ átadás-áwétel:' jegyzőkonyv
a|áitásakot kell ĺendelk ezéste bocsátani' A jőtá|lásí bŁtosítéknak a fenti időponttól a jőtálLási ídőszak
ídőtattamáta kell rendelkezéste áů]nla,

15. A nveĺtes közös aiánlattevők által létrehozanđő sazdáLkodő szeÍvezet:.

Ajfuůatkéń nem teszi lehetővé a Kbt. 35. s (9) bekezdése szerinti projekttátsaság|étehozását.

s



Ajánlatkérő a ptojekttarsaság létrehozását serr' az önálló, Sem a közös a1ádattevők esetében nem teszi
lehetővé.

1ó. Kizátó okok és megkövetelt igazolási mód:

Az abt]atkétő által e|őlttllzátő okok és a megkőveteItigazolzsi mőđ
Az eljárásbaÍI nem \ehet ajánLattevő, a|válLakoző,és nem vehet tészt az a|kaLmasságígazoLásäban olyan
gazdaság1szercpLő, akivel szemben a Kbt. 62. s (1) és (2) bekezdésében meghatár'ozott kizáĺó okok
bármellke fęnnáll'

Isazo|ásimőd:
A 321'/2015. (x.30) Korm. tenđelet 17. s (1) bekezdése a|ap1áĺ az ajánlattevőnek az Ąáĺiatában,
egyszetíl ny.iatkozatot kell benpijtalia anő|, hogy nem taftozik a fentiekben meghatározott kizárő
okok hatálya a|á,va|amint a l(bt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alponqát a 321/201'5. (x.30) I(orm.
rendelet 8. $ i) pont ib) Ąontja és a 10. $ g) pont gb) alpontjában fog|a\tzk szerint kell igazolĺri.
Az ajánlatk&ő e|fogadja,ha az Ąánlzttevő a 327 /2015. (x.30.) I{otm. ĺendelet 7. $ szerinti _ kotábbi
közbeszetzési eljáĺásban felůlasznáIt _ egyséEes euĺópai közbeszeĺzési dokumentumot n)ruit be,
feltéve, hogy az abban foglalt infotmációk megfelelĺrek a va|őságnak és tattalmazzák az ajánlatkérő
áItaI a l<lzátő okok igazolása tekintetében megkövetelt infotmációkat.

Az alvá|lalkoző és adott esetbenaz a|kalmasságĘazo|ásábanĺésztvevő más szenrezetvonatkozásábaĺ

^z 
ď1ánlattevőnek ĺ:1llatkozatot kell benyt1tanla anőI, hogy 

^z 
érintett gazđaság1 szeteplők

vonatkozásábannemáL]nak fenn a fentiek szednti |<lzárő okok.

Az ajánlattevőnek továbbá' nyiatkoznia kel| hogy a szetződés teljesítéséhez nemvesz Ęénybe a I(bt'
62. $ szednĺ zlválla|kozőt'

Az ajánlatkérő |<lzáĄa az eLjfuásbő| azon aján|attevőt' akivel szemben, vagy akinek aMál7a|kozőjával
vagy 

^z 
alkalmassági ĘazoIásban részt vevő szewezetével szemben a |<lzárő okok az eljárás során

kovetkeznek be.

A l<:zfuô okok fenn nem á17ására vonztkoző, az zjánLattevő áItaI tett nyilatkozatoknak a jelen
aján|attétell' felhívás megktildésének napiánálnem tégebbi keltezésűnek kell lenniük.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előfuása: -
Szakmal tevékenység végzésérc vonatkoző alkalmasság igazo|ás: -

17. Gazdasági és pénzüg-yi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelménynek:

Az alkalmasság minimumkóvetelménye(i)nek meghatátozása:

'Ąlkalmas az ajáĺiattev ő:
P.1. Amennyiben az aján'Iattéteh'hatáĺđőt megeLőző három mérlegfotdulőnappaIIezátt üzleti évben
cisszesen (ahárom év a|att) tendelkezik tegalább nettó 38 miuió forint teljes _ áIta|ános forga|mi adő
nélkiil számitott _ fubevétellel.

Áz alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. Az ajánlattevőĺek az ajádatban benyújtandő n:Ąatkozatban nyilatkozĺĺa ke|l, hogy az aItala
ĺgazollrikivánt atkalrnasság1 követelmények teljesiilnek, annak az ajánLattev,ó teljeskörrien megfelel.

,L
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A ga\dasági sryreplő aialkalmassági köuetelnénjlek teljesítésére uonatko3ó rés7fetes adatokat taĺtalrĺaąlí, aąe|lźnźst
negindínífelhíuźsban előíx rylilatko7atait az aiánlatkétő Kbt. 69. S-a szednti feÚhívásáta kiiĺeles ben1újtani
a dokumentáciií srynnĺi foľrnában és taľtalomnal:

P.ĺ. A 321 / 20ĺ 5. E,30.) Korm. rendelet 'ĺ9.Í () beke{ésánek a) pon|a atąjtźn csatolni ketl a7e/ő4ő tegfefebb
3 nérlegfordulónappal leýrt ii{eti éa _ általános forgatrzi adó nétkiil s4źmĺtott _ t,ł,' árbeaételáről s4í/ó eredeti,
cégs(enĺen allźíĺt ryilatkogatoĺ, attól fiigően, h,gy ,< Ęánlattcuő nikor jtiĺt létre, illetue nzikor keydte ,ł,e8 11

te ué ke ryl s éý t, am e n njli b e n e 7,e,k ai a da to k re n de lke ry sre á t ln a k.

18. Műszaki és szakmai alkalmasság

Az alkalmasság minimumkövetelménye (i) nek meghatáĺozása:
Álkalmas az ajáĺiattev.ő, amennyib en az a|ábbinknak megfelel:

M.1. Álkalmzs az ajánJattevő, ha rendelkezjk az ehjátást megindító felhívás megküldésétől visszafelé
számitott 5 évben építési beruházásn és/vagy építési kivitelezési tevékenységre ésfvagy
éptiletfelújításta vonatkoző szerzőđésszerűen teljesített @efejezett) reÍercnciáva|f referenciá|<kal,
amely(ek) éĺtéke eléĺte összesen legalább a nettő 28 millió foĺintot.

A fenti alkalmassági kóvetelmény több ĺefeľenciávaI (egfeljebb 2) teljesíthető.

Az eIőlt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek ((bt. 65.

$ (6) bekezdés).

Az atkalmasság megítéIéséhez szükséges adatok és a megkövete|tigazolási mód:

M.7. Az ď1ánlattevőnek az ajánlatban benyrijtandő nyilatkozatban csupán nylLatkoznlakelJ,hogy az
á|ta|a ígazolĺri kívánt alkalmassági kóvetelmények teljesii{nek, az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkoző ĺészletes adatokat nem köteles megadni.

A ga7dasági ł79rep/ő a1alkalruassági köuetelrľlén1ek tefesítésére uonatko4i rés7leĺes adaĺokat tartalrłla4í, a7eljánźst
negindító felbĺuĺźsban előíľt ryilatkoryatait ai Ęánlatkérő Kbt. 69. s.a sryeiüi felbíuĺźsára köteles ben1ĺ/tani a
do ku n e n táció ł ye i n ti fo ľrz ĺź b an é s taft a lo m m a l:

A 32ĺ / 20ĺ 5. (X.30.) Korm. rendelet 2ĺ. s a bekeidéséne,Ł a.) pont1a aląj,źn a4 ajĺźnlaĺtéteti fethíuás
rľlegkiildésének nĘánĹl uissiafelé sýnított 5 éa sorĺjn befejerytt Qeljuített, níĺsiaki átadás-átaételkl lełźÍuh) ĺĺpit,ész

berubáýsra és/ uagy építéli kinteleryési teuékerységre és/uagy épiilefelĺ.1^ításra uonatkoryĺí munkáinak ismertetését, a7
alábbi furtalommal:
. a sryąődés tĺźrgyát

. a s<!ąődéý kötő násikÍél neuét, ľímét,

. a4 e luég7e tt m un kák fe lsoro /ását;

. ai e llensąolgźltatás neth1 iiss1eýt,

. a teljesítéĺ idďét (éa/ hó/ nap) (ke4dás ,ís befę/ery,ís is) éł beĄét,

. a níĺsyaki ĺźtadás-átuétel időponą.át (,éu/ bó/ną)
o n1ilatkoini kell amíl, bogy a telesítás aielőínisoknak és a sryąődásnek negfelelően tiirtént-e.

A bemutatott referennákat a 32ĺ / 20,ĺ5. (X.30.) Korm. rendelet 2j. s sigixt csak a szerződést kötő másik
fel á(tal kiadott igazolással lehet igazoĺni. akként, h,gy n< igłyolĺźson fel kell ĺiintetni a fent előíĺt
taľtalmakat.

)t'i
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Szeződés teliesítéséhez szükséges. a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántaľtásában
való szetepléste. vagy a letelepedés szerinti otszágban előír engedéllyel. iogosítvánnyal vagy szervezeti.
kamarai tagsággal való tendelkezésĺe vonatkozó feltétel:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) :

Alkalmatlan az ajátiattevő, amennyiben az a|ábbiaknak nem felel meg:

SZ1: Be van jegyezve a cégnyivántatásba vagy az egyéĺĺ váLlalkozők n:Jlvántattásába, nem
Magyarotszágon letelepedett gazdasági szeĺeplő esetén be van jegyezve z 2014/24/EU iĺányelv XI.
mellékleteszerintihasonlónyĺ|váĺtatásba,.

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

SZ1': F'zeĺ alkalmassági követelménynek való megfelelést az ajánlatkétő elLenőni a céginformációs
szolgáIzttőI ingyenesen az elekftonikusan elérhetó cégegyzék-zđatok, illetve egyéni vá|7alkozők
ĺĺ1tlvíntattása alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szeteplők esetén a 327/2015.
*,:, Korm. ĺendelet 26. s (2) bekezdése alapjáĺ kell eljámi.

19. Ertékelési szempont Á Kbt. 76. s €) bekezdés c) pontja alapjáĺa legjobb át-értékatány értékelési
szempontot alkaImazza az a|ábbiak szerint:

Az éttékeIési pontszám alsó és Íe|sőhataru: 1-10 pont.

Ertékelési Suempont Sulyszátn
AlánLaĺjár (ĺettő HUĐ 70
I őtállás iđőtatama 12-48 lnőĺap között) 20
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
pĺoi ektvez e tő s zakmal tapas zta|ata

10

7. bítáiaĺ szempoĺt: Az aiänfaĺ át éľtékelési szempont esetében az aján7atevőnek forintban kell
megadnia a szetzőđés teljesítéséte vonatkoző ajánLad árát.

E,zeĺ értékelési szempont esetébeĺ a megajánlásokat ajánlatkétő a KözbeszerzésíHatőság 2072. évĺ
ó1. számában megielent útrnutató III.Á.1. ba) pont szennta|a|ĺtjapontszámokká. Ebben az esetben a
legalacsonyabb éĺték legkedvezőbb (ezen Eáĺiatkapja a maximális pontszámot (10 pont), a többi
ajánlat tatta|mj elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez ťtszonyíwa foĺdítottan aráĺyosan
számol1a ki a pontszámokat az a|abbiképlet szeĺ.int:

A Ę"tu/Á 'i,sgált 
* (10-1) + 1.

A fentiek szednti pontszámot az ajáĺůatkérő megszotozzl a sulyszámma|, és azt kettó tizedesjegyĺe
keľekíti.

A 2, btáIati szempont: a jőtálIás: Az Ajánlattevő min. 12 hőnap és max. 48 hónap jőtáL}ásru tehet
ajánlatot. A 72 hőnap jőtállást el nem &ő váLla|ást tafta]maző ď1ánLatok érvénytelenek. A 48 hónap
feletti jőtá|Iásváĺllalásttafta|maző ajánlat nem érvénytelen, azonban azokatajánLatk&ő egyöntetűen 48
hónapként éĺtékeli. A jőtźltás mértékét hónapokban, egész számokbaĺ kell megadni.

A legmagasabb méttékű jőtá|Lást tatta|maző ajfuiat kapja a maximális 10 pontot, a tobbi ajánlat
pontszáma ehhez ilszoĺyíwa egyenes arányosítás módszetével kap pontszámot az a|ábbiak szeĺint:

Á'^u'./Á legiobb * (10-1) + 1.

é,
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'Ą fentiek szerinti pontszámot az ajfuiarkérő megszorozza a sűIyszámma|, és azt kettő tizedesjegyĺe
ketekíti.

3. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt ptojektvezető szakmaĺtapasztalata

Az ajáĺl'Iattev.őnek az aján7atában be kell mutatnia egy - a szerződés teljesítésébe bevonni kiváĺt -
ptojekwezetőt, a|i legalább a kovetkezők szerinti végzettséggel és szakm ai tapaszta|attal tendelkezik:

- egyetemi vagy főiskolai végzettség
- a végzettség megszetzésétőI számitott legalább 24 hőnap tapaszta|at, építési kivitelezési

tevékenységhez kapcsolódó pĺoiektvezetői ésfvagy építésvezetői teriileten.

A fentiek a|átámasztásáta az ajánlatevőĺek be kell nyí,ltaĺĺa a ptojekwezető szakmu őnéleaajzát és a
điploma máso|atat.

Az aján|atkéĺő a következőkszenntpofltozz^ a pro)ektvezető szakmaltapaszta|atát:

- 
^z Ąánlattevő 1 pontot kap, ha a szakembeĺ egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és a
végzettség a végzettség megszeÍzésétőI számitott legalább 24 hőnap végzettség, építési
kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó ptojektvezetői és/vagy építésvezetői teri.ileten.

_ 
^z 

ď1ánlattevő 5 pontot kap, ha a szakembeĺ egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és a
végzettség a végzettség me1szeÍzésétől számitott legalább 36 bőnap végzettség, építési
kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó ptojekwezetői és/vagy épitésvezetőĺteriileten.

- az ajánlattevő 10 pontot kap, ha a szakembeĺ egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és a
végzettség a végzettség megszeflésétól számitott lega|ább 48 hónap végzettség, építési
kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó projekwezetőí és/vagy építésvezetői teriileten

Kivitelezési tevékenység a|att ajánLatkérő építési/fe|íljítási/energeĺkai fe|ýitáĺsi tevékenys éget étt,

Az zján7arkétő a Íeniek szeĺinti pontszámot me4szoľozza a su|yszámmal és azt kettő tizeđesjegyte
ketekíti.

Az eljárás nyeŕtese az, aki az éttékeIési szempont a|apján a legiobb át-étték aľĺäný érvényes ajánlatot
tette (egtobb pontszám ot szerezte),

20. F enntartott sz etző đésre v onatkoző infotmáciők:.

A szetződés a I(bt. 33. s (1)_(2) bekezdése szednt fenntaľtotť x nem

21 . Adott szetződéste vonarkoző kotábbi kózzététel: nem

22. Ajáĺ7attéte|l lnatándő: 2017 .

23' Az alánlatokbenyűitásának címe: Hajdu Ügywédi lĺoda, 1053 Budapest, Vámház|łt' 8.I/3'

24. Áz(ok) a nyelv(ek). amelv(ek)en az ajánlatok benyúithatók: magy^Í. Ájánlatok más nyelven nem
nyújthatóak be.

25. Az e|ső aián|at felbontásának időoontia és helve:
Hatándő:2077,
Hely: Hajdu Úgyvédi ltoda. 1053 Budapest, Vámházktt,8.I/3.
Az ajánLatok felbontásánáI csak az ajánlatkérő, az aján\attevők, valamint az á|talruk meghívott
személyek , továbbá _ akőzbeszetzéshez támogatásban részesiilő ĄánIarkérő esetében _ a ki'ilön

1ogszabá|ýaĺ meghataÍozott szeĺvek képviselői és személyek lehetnek jelen.

'Ą. 
bontási eljátás a l(bt. 68. s (1)-(4) és (6) bekezđése a|apjáĺ történik.
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26. Ajánlaikőtottségĺdőtartama: Az ĄánLai kötöttség id őtaftama' az ajánLatokbenyujtását őI számitott
60 nap.

27. AjánlzĺbŁtosíték: Ajánlatkérő nem Ąa eLő Ąánlaibiztosíték nyujtását.

28. Esléb ktilönleges feltételek: nincs

29. A közbeszezés ismétlődő iellegéĺe vonatkozó infotmációk:
,{ közbeszeĺzés ismétlődő jellegű: nem

30.,Ąlvállalkozók isénvbe vétele:
A I(bt. 6ó. s (6) bekezdése a|apjáĺ ajánlatkétő e|őítja,hogy az ajánLattevő jelolje meg

a) akőzbeszeĺzésnek aztarészét (tészeit), amelynek teljesítéséhez az aján7attevő aIvál7akozőtkiván
igénybe venni,
b) az ezen ĺészek tekintetében lgénybe venni kivánt és az aján|at benýjtasakoĺ már ismeĺt
aWáůLa|kozőkat.
Ajánlarkéń eköĺben Íelhivja az ajánLattevők figyelmét a I{bt. 138. s ()-Q), (4)-(5) bekezdéseiben
foglaľ.akn.

31. Hiánypótlás elĺendelése korábban nem szeteplő gazdasági szereplő esetén:

Ajánlatbaĺ korábban nem SzeÍeplő gazdaság1 szereplő hiánypótlással történő ehjátásba bevonása
esetében újabb hiánypótlás elĺendelése: Eánlatkérő nem él a l(bt. 71. s (ó) bekezdésében foglaltakkal,
tehátűj gazdaságs szeĺeplő bevonása esetén elĺendel hiánypótlást, amennyiben szükséges.

32. Aiánlat érvénytelenségéte vonatkozó összeg áĺ va&v koltség esetében: -

33. Bármely rész eľedménytelensége esetében valamennyi ľész eredménytelenségéľe vonatkozó
infoľmáció: nem televáns.

34. Minősített aiánlattevők néviegyzéke: A 321/2015. 6.30.) I(orm. rendelet 30. s (4) bekezdése
alapján ajánlarkéń kijelenti, hogy a felhívás 18. és 19. pontjában meghatáÍozott alkalmassági
kovetelmények szigorubbak a minősített aján'Iattevők hivatalos jegyzékébe töľténő felvétel
feltételét kép ező minősítési Sz emp ontokhoz képest.

35. Áz eliátás a l(bt. 53. S (6) bekezdése alapián keriil meginđításĺa: nem'

36, Eutőpai Uniós A|apnvonatkozó lnfotmáciő: -

37. A dokumentáció tendelkezésre bocsátása:
Aján|atkérő az ajáĺl7attételi felhívást és a dokumentacíőt - ingyenesen - elekttonikus úton kiildi meg az
ajánlattétekefelkértgazdaság1'szeĺeplőknek.

38. Tárgya|ás lebonyolitasának szabá|yu: Tárgyalásra nem keri.il sot.

39. EEvéb információk:

1,Az ajánlatkétő az ajáriatok elbtá|ása sotán a Kbt. 71. $-ban meghatározottak szednt blztositja a
hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást.

2. Á I(bt. 56. $ alapjáĺ a gazdasáľi szeĺeplők |<legészítő tájékoztatás iĺánti kéĺelmet nyújthatnak be. Á.
Kbt. 114. s (6) bekezdése aLapján az ajánLatkérő az ajánlattételi hatáĺdő Lejárta előtt ésszerű időben
köteles a |iegészítő táĄékoztatást megadni.

4,
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Kiegészítő tájékoztatas iĺánti kérelmet a Hajdu Ügyvédi Lrodához kell megktiłđ en a 7 /378 40 32 fax
számn vagy peđĘ az nfo@jogłlag.hu e-mail címĺe.

3. Az ajánlatokat fuásban és záftan, az aján7attételi felhívásban megadott címĺe közvet]eniil vagy postai
úton kell benyujtani az ajátiattéteh hatánđő |ejánáig 1 etedeti példányban, és 1', " p"pĺ, a|apu
péIdánnya| mindenben megegyező elektonikus másolati pétdányban (CD/D\ID adathoiđozón.pir
formátumban). Az aján7atok összeá|]ltásával és benyríjtásáva| kapcsolatos valamennyi költség az
ajánlattevőt teĺheli. Á. postán feladott ajánLatokat az aýnlatkétő csak akkot tekinti hatáddőn Ěeliił
benyríjtottnak,ha annak kézhezvételéte az ajánlattétetlhatánđőĘsot kedił.
Az aián|atkérő tt,1ékoztaga az Ąán|attevőt, hogy a papir alapú és az elektĺonikus úton benyújtott
péIdány közötti ellentmondás esetén apapt alapű'péIdányt tekinti kányadőnak.

4. Az a,1án7atoknak az a|ábbí formai kovetelményekĺek kell megfelelĺrie:
a) Az ajánlat eĺedeti példányát sédilésmentesen nem bonthatóan,Iapozhatőan össze ke|7 fflzt.i., v^gy
be kell kötni;
b) Az ajánLat oldalszámozása eggye|kezdődjön és oldalanként növekedien.
számokatvagy képet tafiaLmaző oldalakat számozĺri' az iites oldalakat nem

Elegendő a szöveget vagy
kell, de lehet. Á címlapot

és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozti'
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmazlia, mely
dokumentumokoldalszáma|apjánmegta|áLhatőak;

a|apjáĺ az aján|atban szereplő

d) Az aján|aton lévő minden _ ď1ánlattevő vagy a\vá|lakoző,v^EY akapacitasait tendelkezéste bocsátó
szefrIezet áIta| készitett _ nyiatkozatot alá kell íĺĺlia az adott gazdálkodó szervezetnéI ete
jogosult(ak)nakvagy olyan szeméty""k' vagy személyeknek aki(<) erĺe a jogosult személy(ek)től ításos
f elhataLmazás t kap tak.
e) Az ajánlat minden olyaĺ olda|át, amelyen _ az ajánlatbeadása előtt módosítást hajtottakvégre, az
adott dokumentumot a|áfuő szernélynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellítni.
A zárt csomagon a ,,Ewtőpa Belváľosa Pĺogľam II, aPa|otanegyed Kultuĺális Városmegúiítása
pfogÍam ketetén beliil a Vas u. t4. száĺľĺ- alatti helyiségek felúiítása'' - Felbontani tilos az
aiőnlattéte|l batáĺiďő leiŁtta előtt!'' megjelölést kell felti.intetni.

5. A Kbt. 6ó. s (6) bekezdése a|apján e|őĄa,hogy az ajánlattevő jelölje meg
a) a közbeszetzésnek azt a tészét (ĺészeit)' amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a|vá|7a]kozőtkiván
igenybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igenybe venni kivánt és az ajánlat benyrijtásakor mát ismeft
alválla1kozőkat.

6. Aján7attevők a Kbt. 66' s (2) bekezdésében foglaltakĺóI ktilön íven szövegezett ny:datkozatot
kötelesek ajánlatu|úoz csatolni a dokumentáciőban megtalá|ható formátumnak megfelelően. A
benýtott aján|atnak a l(bt. 66. s (5) bekezdése a|apjőĺn felolvasólapot kell tattaLmaztĺa, ameIy
tatta|mazza az ajánLattevő ĺevét és székhelyét/|akőhe\yét, va|amint azokat a főbb számszerősíthető
adatokat, amelyek az &téketési szempont a|apján éĺtékeléste kerülnek.

7 , Aján7attevő al{bt.66. s (4) bekezdése alapján nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolĺri arĺól, hogy
a kis- és középvállalkozásokĺól, fejlődésük támogatásárőI szőIő,2004, éví )ooilV. törvény szerint
mikÍo-' kis_ vagy középv á|7a|kozásnak minősiił-e.

8. Az ajánLattevőnek az ajánlatában tételes átazott költségvetést kell benýtania, a dokumentaciőbaĺ
meghatározottak szerint. AiánLattevőnek a beátazott tételes költségvetést papíĺalapon, és
elektĺonikusan (*c.*1.-formátumba konveľtáWa) az aián|athoz mellékelĺrie kell.

Felhívjuk az aján|attevő frgyelmét, hogy az átazatfaĺ tételes költségvetés táblázatoĺbeltil tilos 
^z 

egyes
soľokat összevonni, valamint ĺsLos az egyes tétele|<hez tartozó mennyiségeket megválto ztatli, v^gy a
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mennyiség egységét megłáItoztatni, kivéve , ha ezt Ąáĺiatkérő a |ĺegészítő tzjékoztatás során e|őĄa.
Valamennyi költségvetési sott be kell árazti.

9. A I(bt. 115. s (4) bekezdése a|apján|<lzáĺrőIagazoka gazdaság1 szeĺeplők tehetnek ĄánLatot, akiket
az Ąánlatk&ő ajánlattételĺe felkéĺt. Az ajánJattételĺe felkéĺt gazdaság szeĺeplők kozösen nem tehetnek
ajáĺl7atot. Az ajánlattételĺe felhívott gazđaság1 szetep|őjogosult közosen aján7atottenni olyan gazdaság1'
szcreplővel, aĺrrelynek az a1ánlatkérő lrerrr kiildott aiánlattétcli felhívást.

10. Fordítás: idegen nyelvri iĺat, dokumentum benyujtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal
együtt annak magyar nyelvű fordttásátis be kell nýjtani. Á. I{bt. 47. s (2) bekezdés a|apjánajáĺLarkérő
a nem magyatflyelven benyújtott dokumentumok tekintetében a dokumenumajánIattevő áItah felelős
fordttásátis elfogadja. Á. fordítás tartalmánakhelyességééttazajánLattevő felelős.

1,1'. Az ajánLatok munkanapokon 9:00-16.00 őru, pénteki munkatend esetében 9:00_13:00 őta, zz
ajánlattétetl hatándő napján 9 : 00-1 0: 00 őrz kozött nyúi thatóak.

12. 'Ąmennyiben az Ajánlatkéń az ősszegezésben a nyeÍtest követó legkedvezőbb ajánlattevőt is
meghatátozza, alšbt. 131. s (4) bekezđése esetén a nyeĺtest követő legkedvezőbb Ajánlattevővel kot
szerződést.

73. Az Aján|attevőnek és a<alkalnassĺźŁ i?azolásában ráslt ueaő sryľverytnek az a|ábbí cégokmányokat kell
az ajánlatához csatolĺri:
- az ajánlatot, illetve az ajánlatbaĺ taLálhatő nylatkozatokat a|átrő személyek a|áírási címpéIdányának
közjegyző vagy peđig üg}wéd által elleniegyzett egyszeďl másolati pé|dánya,vagy Lz aIáfuás mntájának
egyszerő másolata
- az Ąáĺl7atotalrátő, de a cégkivonatban nem szefeplő kötelezettségváltalóft) esetében a cégegyzéste
jogosult szeméLytőI szátmaző, az ĄánLat a|áfuására vonatkozó (a meghatalmaző és a meghata|mazott
a|áírását is tartz|mazó) írásos meghatalmazás eredeb,vagy egyszerű máso|atlpéIdáĺya.

74, Az ajáĺl7attétel sotán a ktilönböző đev.aák foĺnta tortéĺő átszámitásáná| az Ajáriattevőnek az
ajánLattétell felhívás megkiildésének napján éĺvényes Magyat Nemzeti Bank áItaL megbatátozott
devaafuÍolyamokat kell alkalmazrua. Az Ąán7atban szercplő, nem magyat fodntban GIUĐ megadott
összegek tekintetében az átszámitást tatta|maző tatot közvetleniil a kéĺdéses dokumentum mögé kell
csatolni. Bátmely okiĺat, ĘazoLás, nylatkozat, stb. vonzrkozásában csak ^z alkalmasság
megállapitásához szükséges soľok (adatok, infotmációk) vonatkozásában szfüséges az átszámitást
tafialmaz ő iĺato t b ecs atolĺri.

1'5. Az Ajánlattevő ajánlatában elkiilönített módon elhelyezett üzleti titkot tattalmazó fuatok
nyilvánosságahozatalátmegtilthaĘa a Kbt. 44. s (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

16. A teljes ajánlati felhívásban és dokumentácíőban valamennyi őtábaĺ megadott hatáĺdő közép-
euópai helyi idő szerint értendő (CEĐ

17. Ajánlatkérő aI(bt.138. s (1) bekezdése a|apjántajékoztatja az aján7attevőket, hogy a szerződésta
kozbeszeruési eIjárás a|apján nyeÍtes ajánlattevőkéĺt szetződő félnek kell teljesítetie. Az aIváL]ilkozői
teljesítés összesített atánya nem haladharg^ rne1a nyeÍtes ajáĺIattevő (ajánlattevők) saját teliesítésének
atányát. 'Ą teljesítésben tészt vevő alvállalkoző nem vehet Ęénybe saját teljesítésének 50o/,-át
meghaladó métékben további közľeműködőt.

18. Á. 322/201'5' (x.30.) I(oľm. tendelet 26. \ alapján az ď1án7attevő köteles _ legkésőbb a
szerződéskötés időponqfua építési-szerelési felelősségbiztosítást kötni va4y a meg|évő
felelősségbiztositását kiterjeszteni, amelynek éĺtéke eléri az 10 millió Ft/év és 3 millió

ź
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pnnt/karcsemény étéket, továhbá a nyeÍtes a1átl'Lattevő köteles a felelősségb iztosítást a teljesítési
hatáidő |ejártát, illetve a tényleges teljesítést kovető 15 napig fenntattaĺi,

Az a1án|attevőknek a fentiek vá'L]alásfuőI az ajánlainyilatkozatb an nyilatkozniuk kell.

19. Az ajánLattevőként szeuőđő ÍéI a teljesítéshez az alka|masságának igazolásában tészt vevő
szervezetęket a Kbt. 65. s (9 bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igcnybe venni.

20' A Kbt. jelölés alatt akőzbeszerzésekĺől szőIő 2075. évi CXLIII. torvény éĺtendő. A felhívásban
ĺem szabáIyozott kéĺdésekben a I(bt. az tányadő.

21. Aiá'Ín^tkérő tájékoztaqa ajánlattevőket, hogy amennyiben a dokumentácĺőban gyártőn ésfvagy
típusra való hivatkozás ta|á|ható, ez csak 

^ 
tárgy jellegének, minőségének egyéĺtehí meghatfuozás-a

étdekében tortént; ajánlattevő aján|atában bármely más olyan eszkoztf terméket szeĺepeltethet, amely
az adott funkciónak megfelel, és a dokumentáciőbaĺ megnevezeťtel egyenéľtékű' azon műszaki
patamétetek tekintetében, amelyeket ajánlarkérő az adott termék vonatkozás ában adokumentációban
feltiintetett. Ugyanakkot 

^z 
ajánLarkéń előĄa, hogy a dokumentációban esetlegesen szereplő

valamennyi megadott gyártőtőI vagy típustól való eltétést ktilön lapon (az átazat)an költségve1és
mellékleteként) is szerepeltetnie ke|l az aján|atban, megadva minden olyan jellemzőt (pi.: méretek,
anyag, típus, elnevezés' Ż kapcsolódó dokumentáció elérhetősége stb.) amellyel bizonyítan Elď1a az
egyenértékűséget.

22. A szerződés teljesítése sotán létľejövő szetzői i"s védelem a|á eső alkotásoknak a végső
I(edvezményezett (aján|ad<érő) tulajdonába kellkeri.ilĺriük. Ájánlatkétő kikoti, hogy a teljesítés soián
keletkező, szetzőijogi védelem a|á eső alkotáson a Kedvezményezett (aiárnatkéń) tertiłeti korlátozás
nélkiili, hatátozarfan idejű, |<tzfuőIagos és harmadik személynek átađhatő feLhaszná|ásr jogot szetez,
továbbá jogot szercz az a|kotás (teľv) átdolgozására is.

23. Ajánlattevőnek aMagyar I(eteskedelmi és Ipaĺkamara á|ta|kiadott igazolássalkell igazolnia,hogy
a vá17a1koző kivitelezői tevékenységte iogosultak ĺévjegyzéke a váI]alkoző kivitelezőte vonatkozőan
taĺtalmazza z váLlatt tevékenységet, ezáItal az építőipari kivitelezési tevékenységőt szőIő 791/2OO9.

Gx. 15.) I(orĺir. ĺendelet 12. s (1)bekezdés a) poĺga alapján építőipan kivitelezési tevékenységet
vátla|hat'

24. Az aján|attevőnek az ajáĺ.iatźthoz tájékoztatő jellegű' kiviteli ütemtefvet (orgaruzáciős tervet) kell
csatolnia, majd, az el1árá's eredményeképpen megkotőtt szerződésmegkötését követő 10 napon beliil
akĺnljzáIt ütemtervet kell b enyúi tania.

25' Ajánlatkérő
helysztne:2077.

tájékoztaýa az a1ánlattevőket, hogy helyszíni bejfuást tatt, ameIynek időpontja és
. .., helyszíne a megva|ősítás helyszíne.
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A.

1,.1,

7.2

r.3

2.

3.

ÁrľłrÁľos nÉsz

ÁrľĺrÁNos TUDNrveróx

'\ Budapest Fővátos VIII. keľĹiletJőzsefvärosi onkoľmáĺyzat (tovőbbiakban Aján|atk&ő)
a ,,E'utőpa Belvátosa Pľogĺam II, a Palotanegyed Kulturális VátosmegÍĄítása
pÍogÍam keľetén beliiĺ a Yas u. 14. szám alatti helyiségek felriiítása'' tátgytl
kiiąbes79Ęsi e!ánźsban eýton kér Eánlatokat.

Jelen Dokumentáció nem mindenben ismétli meg az Aján|attétell' Felhívásban foglaltakat,
a Dokumentáciő az Ajánlzttéte|i' Felhívással együtt keze|enđő.

Az ajánlattevő ajáĺl7atának benyijtasáva| teljes egészében elfogadjz a kőzbeszerzésektől
szőIő 2075. évi CXLIII. töľvény (a továbbiakban: Kbt.) e|őirásaĺ szeľint ezeĺközbeszerzési
eI1áráshoz elkészített Ajánlattétell Felhívás és a Dokumeĺtácíő (a továbbiakban egyĺitt:
ajánlattéteh dokumentáció) összes feltételét az zjánlanéte||<lzátő|agos alapjául.

Az épitési beruházásnak teljesen meg kell felelĺrie az ajáĺiattételi dokumentáciőbaĺ
megadott műsza|ĺ elófuásoknak.

Az aýnJattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betaĺtsa az ajänLattétell
dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és eLőírást. Az
ajáĺl7attevő kockázata és az ajáĺ.iat érvénytelenítését vonja maga utÁn:

. ha elmulasztja az eIőítt infoľmációk és đokumentumok benyújtását a |<ltűzott
hatándőWe,v^{Y

. ha o|yanajádatot nyújt be, amely fotmaívagy taftalmiszempontból nem felel meg
az ajánlattételi dokume ntácíőban megadott minden követelménynek.

Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az Ajáĺnlatának elkészítésével és benyújtásával
kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajáĺnlatkéĺő semmilyen esetben sem tehető felelőssé
ezen költségek felmertiléséét, függetlentił az ajánlattétell' e|jáńs leÍo|yásátőI v^gy
kimenetelétől.

Az Ajádattevőnek az ajánlattételi dokumentációban közolt infoľmációkat bizalmas
dokumentumként kell kezelniük, ame|yrő| harmadik féInek semmiféle tészletet ki nem
szo|gáItarhaŁnak, kivéveha ezen harmadik fé1^készit és nyrijt be aján7atot az Aján|attevő
számáta a szoIýItatási fe|adat egy részére vonatkozőan, valamint a I(bt. által szükséges és
megengedett békéltetési és jogorvos|aĺ eljfuátsokban vaIő felhaszná|ásukat.

Sem a Dokumentációt, sem annak részeít,vagy másoIatait nem lehet másra felhaszná|li,
mint az abban leírt építési felađátok céI1ára.

Az építési feladatok leírása
A beszerzésre vonatkoző ĺészletes infoľmációkat a m(lszaki dokumentácíő, az árazatfan
költségvetés, a dokumentáciő és a szerzőđésteľvezet tzrta|mazza.

Kiiziis aián|attétel:

A Kbt. 115. s (4) bekezdésea|apjáĺ|<lzárő|agazokagazđaságsszeľeplóktehetĺek ď1áĺ.iatot,
akiket Ajáĺĺnatkérő az ajánlattételĺe felkéĺt. Az ajáĺlattéte]Íe felkért gazdaság szeteplők
közösen nem tehetĺrek ajáliatot, Az ajádattételÍe felhívott gazđaság szerepIő jogosult
kozösen ajánlatot tenni olyan gazdaság1szeľeplóvel, amelynek az ajánlatkérő nem
kiildo tt ajáriattétell' felhívás t.

I(özös ajánLattétel esetén a l(bt. 73.s (1) bekezdésének e) pontja a|apjáĺ éĺvénytelen az
aián|at - amennyiben a hiánypőt|átst kiivetően sem . csatolták a közös a,1ánLattevők
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áLtaI cégszerően a\ákt, közös ajánLattevőkre vonatkoző megá|lapodást, amely megfelel
valamennyi alátbbi követelménynek:

7 . tafialmazza a kozös ajánLattev ők közos fellép és e fotmájának ismeĺtetését;

2. tatta|maz za az ajánLat a|áítása mő djának ismeteté s é t;

3, tarta|mazza a I(bt. 35. s (3) bekezdése szerinti jogosult képviselő megjelölését azzal,
hogy a képviselő koÄátozás nélktil jogosult valamennyi közös ajän7attevői tagot
képviselni az aján|atkéĺővel szemben a jelen kózbeszetzési e|1átásban, éS az ahhoz
kapcsolódó esetleges további I(bt. szerinti e|járásokban az ajánIarkérő áItaI az
aján7attevő, illetve az aján)attevő á|tal az Ąán|atk&ő feLé megteendő, illetve megtehető
jognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben is kapcsolätot taÍtson az ajántarkérővel;

4. tattalmazza, hogy az aján7attevők milyen atánybaĺ felelnek a közbeszetzési eIjárás
eredményeként megköte ĺdő szerződés végľehajt ásáért,

5. tartalmazza valamennyi közos aján7attevő ĺyl7atkozatát anő|, hogy egyetemleges
felelősséget vátlalnak a közbeszerzési eljárás etedményeként megköt endő szerzőđés
szetződésszeľű teljesítéséhez szükséges munkák megvalós ításáért;

6. az aján|at benpjtásának napjáĺ érvényes és hatályos, és hataIya, teljesítése,
a|ka|mazhatősága vagy végtehajthatősága nem fiigg felfiiggesztő Qlatályba léptető),
illetve bontó feltételtől.

4. HELYSZÍNI BEJÁRÁS, KoNZUrTÁclo: helyszíni beifuáĺľa az aián|attéte|i
felhívásban meghat átozotta|<nak megfelelően keńil soľ.

KÖzBEszERz ÉSI D oKUMENľÁcl o

A KoZBE sZEľ.zÉsI DoKUMENTÁCIo TARTALMA
Az AjáĺLatkérési Dokumentáciő akovetkező ĺészekből á|Iaz a1áĺiattételi felhíváson tul:

B.

J.

5.1

5.2

Műszaki dokumentá ciő, átazat7aĺ kóltségvetés

Útmutató az ď1ánlattevőknek

Mellékletek Nyilatkozatrninták

Szetződésterĺezet

Az Ajőĺnlattevő kizátőlagos kockázata, hogy gondosan megvŁsgá|ják az Áiánlatkéĺési
Dokumentáciőt és annak minden kiegészítését, amely az ajánlaĺ időszak alatt keĺtilt
kibocsátásľa, vaIamint, hogy megbahatő lnfotmáciőkat szetezzenek be minden olyan
köĺĹilmény és kötelezettség vonatkozásában, arrrelry bármilyen módon is befolyáso|haga az
AjánLat tetmészetét' mennyiségi je|Lemzőit v^gy az építési munka megvaIősitźtsát abban az
esetben, ha az AjáĺLat elfogadást nyer.

KIEGÉSZÍTŐ rĄÉKoZTATÁs
A gazdaság szeĺeplő, ameIy aján7attéteke felkéĺésre keriilt, az AjáĺIattételi felhívás sa| és az
Ajánlatkéĺési Dokumentációval kapcsolatban |ĺegészítő tájékoztatást kéĺhet az
ajánlatk&őtőI, |<lzátő\ag fuásban, az Ajánlatok beadását (Ąáĺ.iattéteh hatáťrdő |Ąáttát)
mege|őzően.

6.

6.1



6.2

6.3

ó.5.

C.

6.4.

Á válaszok kiegészítő tájékoztztás fotmájábanlegkésőbb az ajánLattétehhataĺdőIď1futa eIőtt
ésszerű időben megküldésĺe keriilnek.

Aklegészítő tajékoztatást a gazdaság1szeĺeplő azoflos feltételek mellett kapjákmeg írásban,
telefax vagy e-mai'űgán. A|<legészítő tájékoztatzs kézbesítettnek minősi.il, ha az ajánLattevő
akiegészítő tájékoztatást e-mail űýán okastzvagy telefax útján megkapta.

Az aján|attevő köteles az zján7atábannyilatkozni, hogy ajánlata'elkészítése sotáĺakikiildött
|ĺeýszítő tájékoztatást figyelembe vette. Az a,1ánlatk&ő áItaI kibocsátott |<legészítő
til1ékoztatasok az Ąánlattételi dokumentá ďĺő részév é v á|nak.

Ajánlatkéńkéĺi a gazdasági szeľeplőt, hogy a|<lzárő\agtelefax útján megkiildött, kiegészítő
tájékoztatá's iĺánti kérelmüket egyidejűleg legyenek szívesek elektronikus levélben is
megküIdeni az zjáriattételi felhívásban meghatatozott e-mail címĺe.

Az AJÁNI.AToK ossZEÁLLÍtÁsÁNłx TARTALMI ÉS FoRMAI
KovETELľĺÉrĺrEl

7. ÁZ AJÁNLAT ELIGSZÍTÉSE
Az Ajáĺiattevő kotelessége, hogy áttan,a,Imányozza az Ajár.Jarkétési dokumentáciő valamennyi
utasitását, az űr|apokat, az összes feltételt és a mtliszaki előfuásokat. Ámennyib en az Aján|attevő
nem adja me1 az Aját.iatkérési dokumentácíőban kéĺt összes infoľmációt, v^gY ha a benyíjtott
Ajáłnlat nem felel meg 

^z 
Ajánlattétell Felhívás és az Ajánlatkétési dokumentáció feltételeinek, az

minden vonatkozásában az AjánLattevő kockázata és az Ajádat érvénytelenségét vonja maga' után.

8. Az AJÁNLAT NYEL\rE
Az Ajánlattevő áItaI kidolgozott Ajáĺnat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és
minden, az AjánLatkérő és az Aján7attevőkozottaz ajánlatkéĺéssel kapcsolatban fo|ytatottlevelezés,
illetve dokumentum nyelve 

^ 
ĺrragy^t.

Foĺdítás: iđegen nyelvri iĺat, dokumentum benýtása esetén az iđegeĺ nyelvű dokumentummal
együtt annak magyat nyelvű fotdltását is be kell ĺýjtan' Á I(bt. 47. s (2) bekezdés a|apján
ajánlatkéń a nem ĺĺ;LagyaÍ nyelven benyíjtott dokumentumok tekintetében a dokumentum
ď1ánLattevő általi felelős fordltását is elfogadja. 'Ą foľdítás taftalmának helyességéétt az ajánlattevő
felelős'

9. KöTF,LE.a0 TARTALoMJEGYZÉK és ̂ z aiáĺiat részeként benyŕritandó
igazolás ok, nyi|atkozatok iegyzéke

A I(bt' 57. s (1) bekezdés szeĺ.int igazolás és nyilatkozatľninták jegyzéke:

oldalszám
Taĺtalomjegyzék
([elen pont szerint, o|dalszámokkal el}átva)

Felolvasólap (1. sz. nyilatkozatrninta) _ a Kbt. 66. $ (2) bekezdése a|apján - a|ap
aiánlat

Felolvasólap (7. sz. nyilatkozatĺninta) _ a I(bt. 6ó. $ (2) bekezdése a|apján _
aItemativ aián|at



Aj ánLaa ĺ,Jj]atko zat Q.,,. nyilatkoz atminta)

Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok

Aján|attéte|l' felhívás és ajánlattételi dokumentáciő A. (áItalános rész) 3. pont
Közos aján7attéte| esetén a közös a.1ánlattevők ielen közbeszetzési e|jätásta
tekintettel alalrt hatá|yo s meqállap o dás a.

!ĺián|attevő igazo|ásai és nyilatkozatai a kizáĺó okok tekintetében

AjánLattev ő nyjlatkozata Q / 
^-3 

/ D. nyilatkozatminta)
Az ajánlattevő ftozös ajánlattéte| esetén minden ajánlattevő ktilon-kĹilön)
nyiatkozata, hogy nem taftozik a Íe|hivásban előítt |<:zárő okokhatáIya aIá'

Az ajánlattevő ĺ,Jt7atkozata továbbá, hogy nem vesz igényb e a|<lzárő okokhata\ya
aIá tattoző alvál|a|kozőt és alkalmasságĹgazo|á,sában tészÍĺevő szetarezetet.
Az aján7athoz csatolni kell ajáĺ7attevő ftózös ajánLattéteI esetén közös
ajánlattevőknek kiiłön.ktĺlön) a l(bt. 6ó' s (4) bek' a|apjáĺ tett nyilatkoz^tátaÍÍőI,
hogy a kis- és középvállalkozásoktő|, fejlódésük támogatásáńI sző|ő 2004. évi
)ooilV. torvény sz erint mikÍo-' kis_ vagy középvállalko zásnak minősi.il-e.
(4. sz. nyilatko zatĺrintz)
Nyilatkozatminták felelős fotdításĺól (5. sz. nyilatk ozatĺnnta)

Az ajánlattevő nyiatkozata az ajánlattéteh felhívás 41,74. pontia szerint az ;JrzIei

titok tekintetében (6. sz' nvilatkozatminta)
Nyilatkozat a kiegészítő täjékoztatäsokĺól (7' sz. nyilatko zatinta)

Aiánlattételi felhívás 4t.12. pont
Az Ajánlattevőnek, az a|kaImasságigazoIásában tésztvevő szervezetnek az a|ábbí
cégokmányokat kell az a1ánIatához csatolĺri:
-a cégkivonat szennt kötelezettségválla|ásta jogosult és az ajánlatot, iJleĺre az
ajánlatbaĺta|á|hatőnyilatkozatokata|áítőszemélyekaLáírásicimpéIdányánakvagy
aIáfuás mntájának egyszeďs máso|ata Q006. évi V. törvény 9' s (1) bekezdésének
megfelelően) V'ĄGY
- az ď1ánLatot aIalĺő, de a cégkivonätban nem szefeplő kötelezettségvállaló(k)
esetében a cégegyzésre jogosult szeméIytőI szátmaző, az ajánlat a|ákásáta
vonatkozó (a meghatalmaző és a meghatalmazott a|áíĺását is tattalmaző) lĺásos
meghatalm azás ercđei p é|dánv a.

Aiánlattételi felhívás 39.8. pont
Atazott költségvetés
Kozb eszetzési dokume ntáciő 39.23. poĺt

Aján7attevőnek a Magyar I(eĺeskedelmi és lparkaman á|tal|iadottigazolással kell
igazo|lia, hogy a váIlalkoző kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzéke a
vá|Lalkoző kivitelezőre voĺatkozőzn tattalmazza a váLlaIt tevékenységet, ezá|tal az
építőipan kivitelezési tevékenységr őI szőIő 19 1 / 2009' (Ix. 1 5.) I(orm. tendelet 1 2.

$ (1) bekezdés a) pontja a|apjän épitőiparíkivitelezési tevékenységetváLlalhat'

Közbeszerzési dokume ntáciő 39.24. pont

Az aján7attevőnek az ajánlatahoz tájékoztatő
(organizá'ciós tervet) kell csatolĺria, ma1d eLjátás
szer'zőđés megkotését követő 10 napon beltil
benýjtanla.

i.lt.g" kiviteli ütemtervet
eĺedményeképpen megkotött

akĺnljzá|t ütemtervet kell



10.

7.

2.

AJANI.ATI AR
Az AjárilanÁrat foľintban kell megadni, áfa nélkiił.

Az árajánlat készítésekor az aján\attevőnek figyelembe kell vennie a |<tflzetés feltételeit, a
vonatkoző jogszabáIyokat, valamint az lnf|áció mértékét a szetződés telies időtartamáta
vonatkozőan'

ľoľnvÁrľ OZ^TU (ALTERNATÍ9 ̂ ł1ÁNrłľ

Az AJÁNLAToK LEzÁRÁsA És JELoLÉSE
A nem elektonikusan benyújtott Ajáĺl7atokat zátt, séri.ilésmentes és séri.ilésmentesen
megbonthatatlan csomagolásbaĺ kell benyríjtani.

Az Ajánlat jőI Lezárt csomagotását az ď1ánlattétell' felhívásban meghatátozottaknak
megfelelően kell benyúj tani.

Á csomagoláson fel kell tĹintetni az ajántattevó nevét és a közbeszetzés tátgyát.

Ĺt.

Ajánlatkétő többvá|tozatu (altematív) Ąálůatotelfogad az ajánIaĺ felhívásban nleghatátozottaknak
megfelelően.

12. AZ AJÁNLAT FoRMÁJA És łre.ÍnÁsł
12.7. '{ nyilatkozatminták minđen pontját ki kell tölteni, szükség esetén pódapokat is lehet

mellékelĺri' Ha egy formanyomtatvány nem vonatkozjk az Ljánlattevőte, a|<kot az
Ajánlattétel:' dokumentáció kötelező tatta\oĄegyzékében az oldaIszám helýn az a|áhbi
szöveget kéqük felttintetni: ,,Nem vonatkozik (ĺánk)''. Á nyilatkozaatinta z|áfuőja felelős
azért,hogy az összes áIltás avalőságnak megfelel.

12.2' Az Ajánlattevőnek 1 db papít a|apű pé|dányban és 1 db, a pzpít a|apű' péIdánnyal
mindenben megegyező elektonikus másolati példányban CD-n vagy ĺľrás adathotdozőn
kell b ený ta na aján|atzt.

Az aján7atkérő tájékoztaýa az ajádattevőt, hogy a paplt alapú és az elektronikus úton
benýtott pé|dány közötti ellentmondás esetén apaplr alapű'pé|đányt tekinti lrányađőnak.

13.

13.1

13.2. Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfeleIőeĺ, az Ajáĺnaúérő nem vállal
felelősséget a benýjtott hján|at elkeveteđésééľt és idő előtti felbontásáéĺt. Áz ilyen okból
idő előtt felbontott'\jánlatot érvénytelenné minősítik.

14. ÁZ AJÁNI.AToK BEADÁsI H^łĺÁRrDEJE És HBryB
Az Ajánlatáwételétírásos nyugta igazolja, melyet az Aján|atkérő á|ta|kinevezett szemé|y ít
a|á.

Az ď1ánJatok beadási hatáiđeje és helye a fe|hivásban keĺiił meghatarczásn.

N,,



D.

15.

1,5.1

AZ AJÁNLAToK FELBoNTÁSA

Az AJÁNLAToK FELBoNTÁsAAz AJÁNLATrcno Árĺer
Az AjánLatkérő az Ajánlatokataz Ąáĺůattéte|:'hatáiđőIejátánakidőpontjábanboĺqa Í.eIaz
hjánlattéteh felhívásban megadott időpontban, az ott megadott címen.

Az ajän|atok bontásánál a l(bt. 68. s (3) bekezdésében meghatátozott személyek vehetnek
reszt.

1'5.2 Az Aján|atkérő a boĺltás a|ka|mávaI a I(bt. 68.s (1) - (a) és (6) bekezdései szeĺint jár eI.

Nyilvánosságrahozza az.ťĺján|attevő ĺevét, címét (székhĄét, lakóhelyét), valamint a főbb'
számszerűsíthető adatokat, amelyek az'értéketési szempont alapján éĺtékelésĺe kertilnek'

16. AzAJÁNLAToKvISsZAvoNÁsA
76.1. Az Aján'Lattevő az aján7attéte|l'hatáidőlejáĺtáĘmódosíthatja Aján|atát. Módosított Ajánlat

benyújtásakoľ a felhívásban kozölt feliĺatot ki kell egészíteru,,Módosított Ajánlať, fe|ltattal.

17. AZ AJÁNLAToK ÉRľÉKELÉSE

Éĺtékelési szempont: A l(bt. 7ó. s (2) bekezdés c) pontja a|apján a legiobb át'-étték arány éttékeIési
szempontot alkaLmazza az a|ábbiak szerint:

7. bitáIaĺ szenpont: Az aián|aĺ ár éĺtékelési SzempoÍlt esetében az ajánlatevőnek foĺintban kell
megadnia a szerzőđés teljesítéséĺe vonatkoző ajánlaĺ árát'

Ezen éttékelési szempont esetében a megajánlásokat ajánlatkérő a Išözbeszerzési Hatőság 2072.
évi 61. számában megielent útrnutató III.A1. ba) pont szerint a|akiýa pontszámokká. Ebben az
esetben a legalacsonyabb &téklegkedvezőbb (ezenajánLatkapjza maximális pontszámot (10 pont),
a többi ajánlat tafta|mi eleméĺe pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyíEĺa fotdítottan
atányosan számo|jali a pontszámokat az aLabbi képlet szerint:

Ä'ęĺ.oo/A 
'i'sgált 

+ (10-1) + 1.

A fentiek szerinti pontszámot az aján7atkétő megszoÍ'ozz^ 
^ 

síiyszámma|, és aztkettő tizedesjegyte
keĺekíti.

A2.bíráiaĺ szempont a jőtá|Iás: Az Ajánlattevő min. 12hőnap és max. 48hőnap jőtállástatehet
ajáľiatoŁ A 72hőĺap jőtá|lást el nem érő válla|ást tarta|maző aján|atok érvénytelenek. A 48 hónap
feletti jőtá|}ásvá|Ia|ást tarta|maző aján7at nem érvénytelen, azonb an azokat ajátúatkéń egyontetűen
48 hónapként étékeli. A jőtá|lás mértékét hónapokban, egész számokban kell megadni.

A legmagasabb métékű jőtátlást tartaImaző ajánJatkapja a maximális 10 pontot, a tobbi Ąánlat
pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányositás módszeľével kappoĺtszámotaz alábbiak szeĺint:

h -,"gar/A lcgyobb 
* (10-1) + 1.

Eĺtékelési szempoÍrt Sulvszám
Aiánlati ár (ĺettő HUF) 70

Iőtá|7ás időtartama (12-48 hónap között) f0
A szeruőđés teljesítésébe bevonni kśvánt
pĺoi ektvez e tő sz a|<rnaĺ tao as zta|ata

10



1Ą. 
fentiek szerinti pontszámot az ajáĺ|atkérő megszoÍozza a súlyszámmal, és aztkettő tizedesiegpe

ketekíti.

3. A szetződés teljesítésébe bevonni kívánt pĺojektvezető szakmaitapasztalata

'Pĺz aján|zttevőnek az aján'Latában be kell mutatnia egy _ 
^ 

szetződés teljesítésébe bevonni kivánt -
ptojektvezetőt, aki legalább a kóvetkezők szennti végzettséggel és szakmaí tapaszta|atta|
tendelkezik:

- egyetemi vagy főiskolai végzettség
- a végzettség megszerzésétőI számított legalább 24 hőnap végzettség, építési kivitelezési

tevékenységhez kapcsolódó pľojektvezetői és/vagy építésvezetői terĺ'ileten.

A fentiek zlátámasztásáta az ajánJatevőnek be kell nyýtanla a projektvez ető szakmaí önéIettajzát és
a điploma máso|atát.

Az aján'Iatkéľő a kovetkezőkszerintpoÍ7tozz^ aprojekwezető szakmaitapasztaIatát:

- 
^z 

aján|attevő 1 pontot kap, ha a szakembeĺ egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és a
végzettség a végzettség megszeÍ'zésétől számitott legalább 24 hőnap végzettség, építési
kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó pľojektvezetőiés/vagy építésvezetői teriileten.

- Żz Ąánlattevő 5 pontot kap, ha a szakembet egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és a
végzettség a végzettség meryszeÍzésétől számitott legalább 36 hőnap végzettség, építési
kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó ptojekwezetői ésf vagy épitésvezetői tertileten.

- az ď1án|attevő 10 pontot kap, ha a szakember egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és a
végzettség a végzettsé9 me4szeflésétőI számitott legalább 48 hőnap végzettség, építési
kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó projekwezetői és/vagy építésvezetői teriileten

I(ivitelezési tevékenység alatt aján7aú<érő építési/ feLíĄítási/ eĺeľgetikai felýítási tevékenységet éĺt.

Az ajáĺLatkérő a feniek szerinti pontszámotmegszotozza a síiyszáĺnmal és azt kettő tizedesjegyre
ketekíti.

Az eIjáńs nyeÍtese az,a|<laz éttékeIési szempont a|apjána legjobb ár-értékatányű'érvényes ajánLatot
tette (egtöbb pontszám ot szerczte).

18. AszERzoDÉSMEGKoTÉSE
Az aján|atkétő a szetződést a l(bt. 131. $ (6) bekezdése a|apján az ajáriattételi kötöttség időpontja
alatt köteles megkötni az lĺásbell összegezésben megjelölt nyeÍtes ajánlattevőve|.

Ajánlarkéń a l(bt. 131. s (9) bekezdése a|apján csak akkot mentesiil aközbeszenésí szerződés
megkötésének kötelezettsége aIő|,va|amjnt a nyeÍtes ajádattevő a I(bt. 131. s (5) bekezdésében
meghatátozott iđőtattarn a|att akkoĺ mentesii.l szeződéskotési kötelezettsége a|őI (szabaúi az
ajáĺIai kötöttségétőI),ha az ajánlztok etbfuátl'asáről' szőIő fuásbeh osszegezés megkiildését követően
beállott, ellenőtzési körén kíviil eső és á|taIa előĺe nem |áthatő köríilménv mjatt a szerződéstőIvaLő
elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.

19. KAPCSOI.ATTARTÁS
Az aýĺiaĺ ĺl1llatkozatban kapcsolattattóként feltĹintetett személlyel közöltek az ajánJattevők,
illetőleg közös aján7attétel esetén a Kbt. 35. s (3) bekezdése a|apján az aján,Ia ĺj nyl7atkozatbaĺ
megielölt jogosult képviselő tájékoztatása joghataIyos közlésnek minőstilĺrek. Az e|járás báľmely
szakzszában a kapcsolattartőná| męjelölt faxszámn küldott bármilyen üzenet, dokumentum a

N
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siketes elkiildés visszugazo|ásánakpi7anatában zz ajánlattevő, illetőleg kózos ajánlattétel esetén a
megjelölt jogosult képviselő részéte joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.
A kapcsolattaĺtó személyében, illetőleg ađatalban bekövetkező váItozást fuásban kell 

^zAjáriatk&őnek beielenteni. Az ajánlatkérő a |<lzárő|ag z nyilatkozat eredeti pé|dányának
kézhezvételét követően köteles a kapcsolattattő szeméLyében, illető|eg adatalban bekövetkező
v á|tozást figyelembe venni.

Az ajáriatkétő részére az egész eIjáńs fo\yamán megkĹilđésĺe keriilő valamennyi dokumentumot
lĺzárőIag postai úton vagy személyesen kell eljuttatni, kivéve, hz az ajánlzttételi felhívás v^gy a
közbeszetzési dokumentáciő eltétően tendelkezik és a fax vagy e-mail ugáĺ va\ő megkiiLldést is
e|fogađja, Az eljárás bármĄ szakaszábaĺ az ajánlarkéĺő tészéte hildött báľmilyen úzenet,
dokumentum csak akkoĺ tekinthető az ajánlatkérő tészétejoghatályosznkézbesítettnek, ha postai
úton megkiiĺdöttvagy személyesen átadottdokumentumok etedeti péIdáĺyátaz aján7atkérőkézhez
kapja.

Az eL1árás bátmely szakaszában az aján|atkérő részéte az eIőít módon megküldött bármilyen
üzenet, dokumentum tartilmát az ajánlatkéĺő csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum:

_ az ď1ánlattevő kapcsoLatbnőjának; vagy

- az ajánlattev ő cégegyzésľe j ogosultj ának, 
.l]LetőIeg 

j ogosulq ain ak; v agy

- közös aján7attétel esetén a jogosult képviselőnek képviselőjének; vagy

- az eIőbbi hátom bekezdésben említettek bármelyike áIta| cégszeĺrien meghata\mazott
szeméLy a|áíräsáva| keľtilnek megkiiLldésre az aján7atkétő részérc.

20. Az aján7atkétő ezűtoĺ ađja meg a l(bt. 73. s (5) bekezdés szeĺinti szervezetek nevét és
elérhetőségét:

Áĺami Népegészségügyi és Tisztioľvosi Szolgátat (ÁNTSZ)
Székhely: 1097 Budapest, Albeĺt Flórián u,2-6.
Levelezési cim:7437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100
Fax: ł36-7-476-1390
Hoďap: www.antsz.hu

Munkavállalók védelme tekintetében az 55/2014. (xII.31.) NGM rendeletéľtelmében a
Ío g|a|koztatás poliđkáéľt felelős minis z teĺ által v ezetett minis ztéĺium
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Aián|attevő neve:
Aián|attaĺ ő s z éklrelve :
Nvilvántaľtó césbíĺóság neve:
Ai ánlattev ő cé Ete w zé|<szálmaz

BelÍtildi aďószálma:
P étlzfotgalmi ietz ős zámf '

Képviselő neve:

1 . sz'NYII-ATI(OZATMINTÁ

FELoLvAsórłp

Aiánlattevő adatail:

megnevezése) (AjánLattevő székhelye),
(Ajánlattevőt ĺyl7vántartő cégbítősáę neve), (Aján|attevő
cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvá|7aIásra jogosult (tisztség męielölése)
nyilatkozom, hogy a Budapest Fővátos VIII. keĺiiletJőzsefvfuosi onkotmáflyzŻt, mnt Ajäĺllatk&ő
áIta| ,,Eutőpa Belvárosa Pĺogľam II, a Palotanegyeđ Kultuľális VáĺosmegŕĄitása pÍogÍam
keľetén belül a Vas u. !4. szám alatti helyiségek ÍelÍĄítása,, tárgyu kozbeszetzési eljfuás
tekintetében az a|ábbi ajárlatot tesszük:

Iw aián7at száĺnszeńjls íthető adataiz

TÁtállá"i iĺ7Ätąttąrĺ' ' |1):^A liÁnán;". 7,źłąiĄ*-'", 
:"",'

I(eltezés 6.ly'ég, év, hónap, nap)

(Cégszeľű aláfuás a kötelezett ségvá|7a|áxa
jogosult/jogosultak, vagy a|áirás a

meghatalmazott / meghataknazottak részétől)

1 Kozös aiánlattétel esetén a tát:|ázatotva]amennyi közös aiánlattevónek ki kell töltenie, atáb|ázat szabadon bővíthető.
z Azt a pénzfoĺgalmi ie|zőszámot kell felnintetni, me|yet az aiáĺ|attevő az e|jíĺĺással kapcsolatosan használni kíván' Amennyiben a

megkĺitendő szeĺzódésben ettől eltéĺó bankszámlát kiván az ajáĺ|attevő felnintetni, úgy ezt kéĺiük kiilön is feltűntetni.
r Lehetóség szeĺint soĺonként egyetlen eléĺhetőségi adatot adjaĺak meg| Az aiáĺ|attevő felelóssége olyan kapcsolattartási adatokat

ĺ \ megadni, amelyen fogadni udia az aján|atkéĺő által megküldött infoĺmációkat'

\Ir \\.\\
U^ --ć) <

Ą\)

személy telefon vagľ mobi|szőmaz

Álulíľott mint a .... (Ajánlattevő





Aiánlattevő neve:
Aiánlattevő székheĺye:
Nyilvántaľtó céebíróság neve:
Ai ánlattev ő c é gtegvzél<sz áĺna:
Belfiildi adőszámaz
P énzfotgalmi ielzőszám5.
Képviselő Íreve:

1 .sz.NYIIÁTI(OZÁ.TMINTA

FELoLvAsorłp

Aiánlattevő adataiÍ:

A aďataí6:ftő
Kapcsolattaľtó személY neve:
Kapcsolaĺaftó személy telefon vapľ mobil száĺnaz
Kapcsolattartó szemé|v Íaxszáma:
Kapcsolattattó személy e.mail címe:

Álulfuott mint a '... (Ajáĺiattevő
megnevezese) (Aján|attevő székhelye),
(Ájánlattevőt ryl7vántaĺtő cégbítóság neve), (Aján|attevő
cégiegyzékszáma) nevében kötelezettségváLLalásta jogosult (tisztség megjelölése)
nyilatkozom, hogy a Budapest Fővátos VIII. keľületJőzsefvfuosi onkormányzat, mint Ájánlatkéĺő
áItaI ,,Eutőpa Belváľosa Ptogľam II, aPalotanegyed Kultuľális Váľosmegűiítäsa pfogÍam
keretén belül a Vas u. t4. szám alatti helyiségek felr{Ąitása,, tfugý kiczbeszetzési e|'1átás
tekintetébeĺ az alábbi ajánlatot tesszük:

Az aiánlat szárnszer(is íthető adataiz

Keltezés @.ly.ég, év, hónap, nap)

(Cégszerű' a|áfuás a kötelezett ségv á|7a|asta
j ogosult/iogosultak, vagy a|áfuás a

meghata|mazottf meghata|mazottakńszérő|)

2.SZ. NYIIÁTKoZÁTMINTÁ

ł Köz<is aián|attéte| esetén a táb|ázatotvalamennyi közös aiánlattevőnek ki kell töltenie, atźtblazĺt szaba<lon bóvíthető.
5 Azt a pénzfoĺgalmi ie|zőszámot kell fe|tüntetni, ĺĺe|yet az aiánlattevő az eliárással kapcsolatosan haszná]ni kíván. Amennyiben a
megkcitendő szeĺződésben ettól eltéĺő barlkszfun|átkjváĺ az ajáĺLĺttevő feltíintetni, úgy ezt kéĺjíik kiilön is feltűntetru.
6 Lehetóség szeĺint soĺonként egyetlen elérhetóségi adatot adianak meg! Az ajáĺ|attevő felelőssége olyan kapcsolaťtaÍtási adatokat

r. \ 
megadni, amelyen fogadni tlldja az aián|atkéó által megkűldött infoĺmációkat'

\. \

sŇYn.
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!ĺián|aĺnyilatkozat

,,Euĺópa Belvárosa Pĺogĺam II, aPalotanegyed Kultuĺális Váľosmegúiítása pfogÍam keretén
belül a Yas u. t4. szálm alatti helyiségek felúiítása''

Alulíľott ..., mint a .... (Ajánlattevő
megnevezése) (Aján7attevő székhĄe),
(Ajfuiattevőtnyivántattő cégbírősáłgneve), .. '. '. (Á'iáÍIlattevő cégjegyzékszáma)
nevében kötelezettségvĄllą|ásrajogosult (tisztség megjelölése) a Budapest Főváĺos VIII.
keriilet Jőzsefvfuosi onkormáÍ|yzat, mint Aiánlarkétő áIta| ,,Eutőpa Belvátosa Ptogram II, a
PalotanegTed Kulturális Váĺosmegúiítása pfogfam keľetén beliiĺ a Vas u. 14. szátm alatti
helyiségek felúiítása', tárgya közbeszetzési eLjárás tekintetében

az alábbi nvilatko zatot tessziik:

1.

2.

A I(bt. ó6. s (1) és (2) bekezđése alapjátn nyilatkozunk, hogy megvŁsgáltuk és fenntartás vagy
korlátozás nélk{il elfogadjuk a f'eĺt hivatkozott közbeszetzési e|jáńs kozbeszerzésI
dokumentá cíőjának felté teleit.

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettiink aiánlatunkban, ami ellentétben vat:r az
ď1ánlattéteh dokumentációval vagy azokbármely feltételével, akkoĺ az ajfuiatmk érvénytelen.

Eltekintünk saját szetződéses feltételeink alkalmazásätőI, és elfogadjuk az aján7attéte|l
dokumentációban Iévő szetződést a szeĺződéskci tés alapjáa|.

Nyilatkozunk, hogy akétt ellenszolgáItatást az 1'' számű' nyilatkozatmint^ taÍta|mazza.

Az ajän7at benyijtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyeÍtes aján7attevőnek nyilvánítanak
bennünket, akkor a szetzőđést megkötjük és a szetződést teliesítiiik az ajánlattéteh
dokumentációban, az ajánlatuĺkban lefektetettek szerint.

Tudatában vag1runk annak, hogy közös ajáĺiat esetén a kozös aján|atot tevők személye nem
vá|tozhat Sem a kózbeszerzésí ehjfuás, seÍn az annak alapján megkötött szetződés teliesítése során.
Ánnak is tudatában vagy"unk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a
közbeszetzési eljárás, mjnd az annak eĺedményeként megkötőtt szerzőđés teljesítése sotán.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyeĺtes Ąán|attevők szetződést kötiink, kcitelesek
vagyunk azokat a szakértőket a szetződés teljesítése soĺán ľendelkezésĺe bocsátani, akiket ielen
ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségĹink szetződéskötési
feltételnek minősiił.

Á I(bt. 66. s (ó) bekezdés a) pontja a|apján nyilatkozunk, hogy a szetződés teljesítéséhez a
következő aIv á|]a|kozőkat ves szük igénybe:

3.

4.

5.

7.

9. A I(bt. 66. S (6)

tekintetében az
következők:

bekezdés b) pontja a|apján
igenybe venni kívánt és

nyilatkozunk, hogy a 9. pontban megjelölt r'észek
az aján7at benýtásakoĺ ismert aLväl7alkozők a

r',-r?
!.J I



10. Nyilatkozunk a Kbt. 65. s O bekezdése a|apján, hogy az eÍőít. a|kaLmassá,gi
kiivetelményeknek a következő szervezet(ek) vagy személyek kapacitásáĺa támaszkodva
felelek mes:

Kapacitást ĺendelkezésĺe
bocs átó szefiłezet / személy
megnevezése, széktrelye

(lakóhetye)

Azon alkalmas s ági feltétel megi elölés e, amelynek
igazo|ásálb afi Lz aiárůattev ő ezeÍr sz efv ezet eúífottźsafu a

támaszkodik, a felhívás vonatkoző pont1ának
megjeliilésével

11. Nyilatkozunk, hogy az Ąän7aun|ďloz az ajáĺlJatbenyíjtásátkovető 30 napĘ köwe vagyunk.
72. Ezűton nyilatkozunk, hogy át]áthatő szefiIezetnek minősiiliink a 2017. évi CXCVI. törvény 3. $

(1) bekezdés 1. pontja a|apján. Nyilatkozunk továbbá, hogy nyertességünk esetén köteles vagyok
bejelenteni, amennýben már nem minősiiLlök áúáthatő szerĺezetnek a szetződés hatáIya zlatt.

13. Nyilatkozotn' hogy a szeĺződéskotés időpontjára _ építési-szetelési felelősségbiztosítást fogok
kótni vagy a mĄévő felelósségbiztosítását kite{eszteni, amelynek éttéke e|én az 10 M Ft/év és 3
M Ft/káĺesemény éĺtéket, továbbá nyertességem esetén koteles vagyok a felelősségbiztosítást a
teljesítési hatándő lejáttát, illetve a tényleges teljesítést kovető 15 napĘ fenĺtattali. a megkötött
v28y kiterjesztett felelősségbiztosítás másolati péIdányát a Megtendelőnek sze.tződés
megköté s én ek napjáta átadom.

74. Ezíton nyl7atkozom, hogy a fe|hivásban meghatározott iőt^t7ási biztosítékot a fe|hivásban és a
szerződésben meghatátozott időpontban tendelkezésľe bocsátom.

75. Ezűton nyilatkozom, hogy a fe|hivásban meghatátozott alkalmassági követelményeknek
megfelelek és a I(bt. 69. s (4) bekezdésének a|katmazása esetén, az ajánLatkétő felhivására az
alkalmassági követelmények Ęazolásta a dokumentaciő szednti nytLatkozatokat és igazo|ásokat
benyújtom.

I(eltezés (helység, év, hónap, nap)

(Cégszeľű aláitás a kötelezett ségvá|7alÁsn
jogosult/jogosultak, vagy a|áfuás a

meghatalma z o tt f me ghatalmaz ottak ré s z érőI)

meg11egyzés: I(özos ajánLattétel esetén valamennyi ajän7attevő koteles eztaÍayl7^tkozatot megtenni.

t



3 / A' sZ. I\II'ILATKO Z,Ą.TMINTA

Nyilatkozat a I(bt. 62. s (1) a-i)' l-Đ és 62. $ (2) pontia szetinti |lzátő okoktóľ
Alulfuott ..., mint a .... (Ajánlattevő
megnevezése) (Aján7attevő székhĄe),
(AjánLattevőtnyivántattő cégbkőság neve), ...... ('Ą.iánlattevő cég;1egyzékszáma)
nevében kötelezettségvá|7a|ásra jogosult . (tisztség megjelötése) a Budapest Főváros VIII.
keľtilet Jőzsefvárosi onkormányzat, mint Á'jánlarkérő áItaI ,,F;utőpa Belváľosa Pľogĺam II, a
Palotanegyed Kultuĺális Vátosmegúiítása pÍogfam ketetén belül a Vas u. 14. szárn a|atti
helyiségek felujítása'' tángýkozbeszetzési e|jfuás tekintetében a következő nyiatkozatot teszem:

Nem állnak fenn velünk szemben akőzbeszerzésektőI szőIő 2015. évi CXLII. törvény 62. s (1)_(2)
bekezdéséb en meghatatozott kizáĺó okok.

I(eltezés (helysé5 év, hónap, nap)

(C égsz erű zláíľás a kö teleze tt s égv á|lalasra
jogosult/jogosultak, vagy aláíĺás a

meghatalm 
^zott 

f meghatalma zott^k ńszéńL)

4IJ

7 Az aiánlattevő' ktizös aiőĺ|attéte| esetén a kłizös aiánlattevők kíiltin-kíilön teszik meg a nýlatkozatot!
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3 / B. sZ. NYIIÁTKOZÁTMINTÁ

NYILATKoz^łT

IilzÁRo oKoK FENN NEM ÁrrÁse. TEKINTEľÉnBN
(I$t. 62. $ (1) bekezdés ka)-kb) a\poĺga tekintetébeĄ

Alulírott mint a (AjánLattevő
megnevezése) (Ajánlattevő székhelye),
(Ajäĺůattevőtn,1l7vántattő cégbfuőságneve), ..... ' (Aiánlattevő cégegyzékszáma)
nevében kötelezettségvá|lalásrajogosult (tisztség męjelölése) a Budapest Főváĺos VIII.
kerĹilet Jőzsefvárosi onkormányz^t' mint ,{jánlarkérő áItaI ,,E;utőpa Belváľosa Pľogtam II, a
Palotanegyed Kulturális Váľosmegriiítása pfogfam keľetén beliil a Vas u. L4. száĺn alatti
helyiségek felúiítása'' tfugyu kőzbeszetzési eljátás tekintetében a Kbĺ 62. s (1) bekezdés ka)-kb)
alp ontj a a|apján az a|ábbi ĺy lJatko zatot te s f em :

k")

Nem az E,utópai Unió, az EuróPai Gazdasági Téĺség vagy
a Gazdasági Egyĺittĺnűködési és Feilesztési Szervezet
tagállamában. a l(ereskedelmi Világszervezet
kőzbeszeruési megá|Lapodásban tészes államban vagy az
EUMSZ 198. cikkében említett tengetentuli oĺszágok és
teľtiłetek bármelyikében vagv nem olvan államban
ľendelkezik szervezetiink adóilletőséEpel. amellvel
MagvaĺorszáEnak kettős adőzás elkeĺtilésétőI sző|ő
egvezménve van. vaEv amellvel az E;vtôpai Uniónak
kétoldalú meEállapodása van a közbeszezés teĺén

kb)
Ajánlattevő olyan tátsaságnak minősül, melyet
szabáIy ozott tőzsdén nem j egyeznek8

Ajánlattev ő olyan tárcas ágnak
minősül, melyet szab á|y ozott

tőzsdén ieqyeznek9
Á pénzmosás és a teĺĺodzmus finanszltozása mege|őzésétőI és megakadá|yozásfuőI szőIő
2007. éw C)oo(W. törvény (a továbbiakban: pénzmosásĺól szőIő towény) 3 s t) pont ra)-
ľb) vagy ĺc)-td) alpontja szeĺint definiált valamennyi tényleges nrlaidonos nevének és
állandő lakóhelyének bemutatása tekintetében nyilatko zom:,o
valamennyi tényleqes hrla|donos neve:
valamennyi tényleges tulaidonos ál7anđő lakóhelye:

I(eltezés @.ly'ég' év, hónap, nap)

(C égszeíl a|altás a kö telezett s égv á|la|as n
iogosult/j ogosultak, v agy aLáitás a

meghatalmaz ott / meghata|maz ottak r és z érő1)

8 Ké,.|uk a megfelelő részt aláůúzni|
9 Kérjük a megfelelő részt aláhúzni!
l0 Amennyiben az ajanlattevőt nem jegyzik szabá|yozott tőzsdón



3/ C. sz. NYIIÁTKOZATMINTA

I{YILATKoZlľT

IgzÁRó oKoK FENN NEM ÁrrÁsĺ. TEKINTEIÉľSľĺ
(I$t. 62. $ (1) bekezdés kc) alpontja tekintetében)

Alulírott ..., mint L .... (Ajánlattevő
megnevcŽcse) (AjánlaLtev.3 szélrlrelye),
(Ajánlattevőtnyt7vántartő cégbfuőság neve), .... '.. (Äiánlattevő cégegyzékszáma)
nevében kötelezettségválląlásrajogosult (tisztség megjelolése) a Budapest Főváĺos VIII.
keľtilet Jőzsefvárcsi onkoľmáÍ|yzat, mint Ajánlatkérő á|ta| ,,F;utőpa Belvárosa Progľam II, a
Palotaneryed Kultuľális Váľosmegťliítása pÍogÍam keretén belíil a Vas u. 14. szárn aÍatti
helyiségek feltĄítása'' tfugyíkozbeszeĺzési e|járás tekintetében a Kbt. 62. $ kc) a|pontja alapián
az alátbbi nyi|atkozatot tes zem:

Đ

Alulírott mlnt afaz, kötelezettségválIalásra

iogosult képviselője a Budapest Főváĺos VIII. keri.iletJőzsetvátosi onkormáflyz^t, mint Ájánlatkérő
áItaI ,,Eutőpa Belváľosa Pĺogľam II, a Palotanegyed Kultuĺális Váľosmegűiítása pfogÍam
keľetén belÍil a Vas a. |4. szám alatti helyiségek feluiítása'' taĺgyban indított kozbeszetzési
eljáńsban ezuton nyilatkozom, hogy ajáĺúattevőben közvetettenvagy közvetleniil több, mint Zío/o-os
tulajdoni résszel vagy szavazaĺ joggal ĺendelkező jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szetvezet nincs.

VAGY

b)

'Ąlulfuott mint af az' ' kotelezettségvál7a|ásra
jogosult képviselője a Buđapest Főváĺos VIII. keriiletJőzseÍvfuosi onkotmányzat, mint Ajánlatkéĺő
á|ta| ,,Eutőpa Belvárosa Pĺogtam II, a Palotanegyed Kultuľális Vátosmegúiítása progľam
keľetén belül a Yas a. !4. száLm alatti helyiségek felújítása'' tátgyban inďtott közbeszerzési
eljárásbaĺ ezíton nyilatkozom, hogy ajánlattevőben közvetettenvagy közvet]eniil több, mint Zío/o_os

rulajdoni tésszel vagy szavazatl joggal ĺendelkező jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szefÍĺ ezet van, mely(ek) az alábbí(ak) :

Szervezet neve: Szervezet székhelve:

Továbbá nyilatkozom, a Íent megjelölt Szervezet(ek) tekintetében a I(bt. 62. s (1)

alpontja szerinti |<lzátő feltételek nem állnak fent.
< I(eltezés @.ly.ég, év, hónap, nap)

bekezdés kb)

(C é gs z erő ą1 Ąí t ás a kötelez ett s égv áł|laIásn
j ogosult/jogosultak, v agy aIálrás a

meghatalm az ott f meghataĹma z ottak rés z érő|)

ŕ



3 / D. S Z. IUYII-ATKO ZATMINTA

Nyilatkozat a I(bt.67. s (4) bekezđése a|apján

(ajánlattevő, kőzős ajánlattevők mindegyÍke)

Álulírott mint a (AjánLattevő
megnevezése) (Aján7attevő székhelye),
(Ajánlattevőtnyivántattő cégbfuőság neve), '..... (Áiánlattevő cégegyzékszáma)
nevében kótelezettséguálla|ástajogosult (tisztség męjelölése) a Budapest Fővátos VIII.
kerĹilet Jőzsefvárcsi onkormáflyz^t, mint .Ąiánlatkérő á|ta| ,,F;utőpa Belvátosa Ptogľam II, a
Palotanegyed Kultutális Váĺosmegújítása pÍogÍam keĺetén belül a Vas u. !4. szám alatti
helyiségek fe|űiitása,, tátgý közbeszetzésí e|1aĺás tekintetében ezűton nyilatkozom, hogy a
szer'ződés teljesítéséhez nem vesztink igénybe a I(bt' 62. $-ban meghatátozottbzfuő okokhatáIya a|á,

tartoző aIvátla|kozőt, va|amint az áIta\uĺk az a|ka|massági követelmény igazoIásátban részt vevó
gazdaság1 szeteplők nem taÍtoznak a l(bt. ó2. $-ban meghatározott|<szátó okokhatáIya aIá.

( Keltezés @"ly'ég, év, hónap, nap)

(Cégszerű a|áfuás a kotelezett ségvälla|asta
jogosult/ j ogosultak, vagy aIáfuás a

meghatalma z ott / meghataLmaz ottak ĺész étő|)

MeEiesvzés:

I(özös ajáĺ.iattéte| esetén ezen nyilatkozŻtotvalamennyi közös ajánLattevőnek kiilön-ktilön meg kell
tennie.

s
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4. S Z. NYIIÁTKO ZÄTMINT,\

Nyilatkozat a I(bt. 66. s (4) bek. szeľint

(ajáĺlattevő'közösajánlattevőkmindegyike)

'Ąlulfuott mint af az ' ' kötelezettsé gváL7aLásra
jogosult képviselője a ,,E'uľópa Belváľosa Progĺam II, a, Palotanegyed Kulturális
VáľosmegŕĺiitásapÍogfam keľetén beltil a Vas u. 14. számalatti helyiségek Íelűiítása,,tátgybaĺ
indított közbeszetzési eljátásban nyilatkozom, hogy a kis- és kőzépvál]alkozásokĺól, fe|lődésük
támogatásátőIszőIő 2004. évi)ooilV. töľvényll szeľint az áIta|amképviselt ajáĺ|attevő
o Mikĺová|7atkozásnak
o l(isvállalkozásnak
o I(özépvá|lakozásnak
minősiil

vagy

nem tattozik a 2004. évi )ooilV. törvény * hztáIv ala.

< I(eltezés (helység, év, hónap, nap)

Megjegyzés: I(özös ajáĺdattéte| esetén a l(bt.
aján7attev őnek kĹilön-ktiLlön meg kell tennie.

(Cégszerű z|zfuás a kötelezett s égv állalásn
jogosult/jogosultak, vagy aIáírá,s a

meghatalm az ott f meghatalma z ottak rés z érő|)

60. s (5) bek. szerinti n1ĺlatkozatot valamennyi közös

Ĺĺ 2oo4' évi XXXN. tv. 3' $
(1) rcrv-nar minősül az a vá||a|kozás, ame|ynek

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

|egfe|jebb 43 mi||ió eurónak megfe|e|ő forintösszeg'
(2) n rrv kategórián be|ü| kisvá||aĺkozásnak minősrjĺ az a váĺIa|kozás, ame|ynek

a) összes fog|a|koztatottĺ |étszáma 50 főné| kevesebb, és
b) éves nettó árbevéte|e vagy mér|egfőösszege |egfeljebb 10 mi||ió eurónak megfe|e|ő forĺntösszeg'

(3) n rrv kategórián be|ü| mikrovál|a|kozásnak minősÜ| az a vá||a|kozás, ame|ynek
a) összes fog|a|koztatotti |étszáma 10 főné| kevesebb, és
b) éves nettó árbevéte|e vagy mér|egfőösszege legfe|jebb 2 mi||ió eurónak megfe|e|ő forintösszeg.

(4) ruem mincĺsü| KKV-nak azavĺá||a|kozás, ame|ybeĺr az á|ĺam vaqy azoĺrkorrnányzat közvetlen Vagy kozvetett
tu|ajdoni részeseclése - tőke vagy szavazati joga aiapján - kĹi|on-kü|on vagy egyLittesen rrregha|ad ja a ?-5o/o-
oE.

* A fe|soro|t lehetőségek közĹiI a megfe|e|ő a|áhúzandó, vagy más módon, egyéľte|műen je|ö|endő!

,#Ĺ4 .)
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5'SZ. NYIIÁTKOZÁTMINTÁ

Nyilatkozat felelős fotdításľól*

Álulfuott mlnt afaz. kötelezettségválJa|ásra
jogosult képviselő|e a Budapest Főváľos VIII. keľiiletJőzsefvárosi onkormárlyzŻt, mint,Ąiánlatkéĺő
áIta| ,,Eutőpa Belvárosa Pĺogtam II, a Palotanegyed KultuĺáĽs VátosmegtĄitása pfogfam
keľetén beliil a Vas u. 14. szám alatti heýiségek feltĄítása,, tárgyban indított közbeszetzési
e|járásban nyilatkozom, hogy az ĄánLatban becsatolt idegen nyelvű iĺatok felelős fotđĺtásának tafialma
a fordĺtás a|apjáu| szo|gá|ő dokumentum tattaLmával teljes mértékben megegyezik.

<< I(eltezés (helység, év, hónap, nap)

(C égszeďt a|afuás a kö telezett s égv á|La|ásta
jogosult/jogosultak, vagy a|átás a

meghataIma z ott / meghatajmaz ottak ré s z érő)

* Abban az esetben to|tendő ki, ha ajánlatevő idegen nye|vű dokumentumot csato| az aján|atban, és annak fordítását
nem hiteles fordítássa| nyújtotta be.$

hh



6.52. NYIIÁTKOZÁTMINTÁ

Nvilatkozat tizleti titokÍól

i Alulíĺott mint a (Ájánlattevő
megnevezése) (Ajánlattevő székhelye),
(Ajánlattevőtn.yt7vántartő cégbíĺőságneve), .. '... (Áiánlattevő cégegyzékszáma)
nevében kötelezettségvĄlląLásrujogosult (tisztség mę|elölése) a Budapest Fóvátos VIII.
keľi.ilet Jőzsefvfuosi onkormányzat, mint ,{jánlarkétő áLtaI ,,F;utőpa Belvárosá Progĺam II, a
Palotanegyed Kultutális Vátosmegúiítása pÍogtam keľetén beliil a Yas u. 14. szátm alatti
helyiségek felűiítźrca,,tfugyakőzbeszeruést eIjárásában benyúitott aiánlatunk:

a) lizleĺi titkot nem tartalmaz

b) aKbt,44. s (1) bek. a|apján az ď1ánLatunk következő adataiminőstiłnek üzleti titoknak, ame|yet
elktilöntilten csatolunk az a|ábbĺ oldalakon:

A l(bt. 44. s (1) bekezdése szerinti indokolást, amely
meghatát,ozott informáciő vagy adat nyl7vánosságľa
atány ta|an s éĺelmet, c s atolom.

I(eltezés (helység év, hónap, nap)

ĺészletesen a|átámaszýa, hogy a b) pontban
hozata|a miért és milyen módon okozĺa

(Cégszető alatás a köte|ezetts égv á17a|ásn
jogosult/jogosultak, vagy a|áítás a meghatalmazottf meghatalmazottakrészérő|)

A negfelelő rés7alĺźbĺłąandĺí !

ď,q<
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7. S Z. NYIIÁTKO ZATMINT.Ą

Nyilatkozat a kiegész itő tőiékoztatásokĺól

Alulfuott ..., mint a '.'. (Ajáliattevő
megnevezese) (Ajánlattevő székhelye),
(AjánlattevőtnytIvántattő cégbfuőságneve), .... ' ' (Aiánlattevő cégsegyzékszáma)
nevében kötelezettségvá|Iz|ásnjogosult (tisztség megjelölése) a Budapest Főváĺos VIII.
keľiilet JőzseÍvárosi tnkormányzat, mint Ájánlatkétő áItaI ,,Eutőpa Belváĺosa Pľogľam II, a
Palotanegyeđ Kulturális Váĺosmegűiítása pfogfam keĺetén beliil a Vas u. 14. száĺľn a|atti
helyiségekf elŕĄítáĺsa,,tátgýközbeszerzésie|játásábankiielentem,hogy

a) nem kértünk és nem kaptunk |ĺegészítő tzjékoztatást

b) az aján|atkérő kiegészítő tájékoztatasátmegkaptuk és az ajánlat összeá|]itásakoĺ figyelembe vettiik.

I(eltezés ftelység, év, hónap, nap)

(C égs z erű a|aítás a kö telez ett s é gv áL|a|ásta
jogosult/jogosultak, vagy aIatás a meghatalm^zottf meghatalmazott^ktészérő|)

A negfelelő rés4aláhĺłąandó !



Aiántatkéĺő l(bt. 69. $ szeľinti felhívása esetén az eÍÍe felhívott aiáĺiattevőkáltal
benyúitandó nyilatkozatokiegyzéke az alkalmassági követelmények igazo|ása kapcsán

P..I . alkalru assĺźgi köuete lrz é ryl igaąo lási n ó d:

A 32ĺ /20.ĺ5. (X.30.)Koľrn. rendeleĺ.ĺ9.s () beke$ésének c.) pon{a akpján csatolni kell
aą eIő4ő leýljebb j nérlegfordulónappal h4źľt ił1leti éu _ általános forgalrľli adó néIkiłl

s4źnitott_ teles árbeuételéről s4íló eredeti, cegsą9níien aláht ryilatko7atot, attóIfiłggően, bogy

a7 a1.ánlatteaő nikorjött létre, illetue mikor keydn rzeg a teuéken1lséýt, amennjliben e7,ek a4

adatok rendelkezésre állnak.

M. 1 . alkalnassági kii ue te lrzínjl igaąo lási n ó d:

A 32ĺ/20ĺ5, (X.30.) Koľru. rendelet 2ĺ. $ (2) bekeýlínek a.) pont1a alĘán a4

E.ánlattéteürtlbíuĺźs rnegkiłldésének napjától uiss7afelé sýrnított 5 éu során befeje49tt (telesíĺett,

rzűs7aki ĺźtadás-átuétellel leýrult) epitési beruháýsra és/ uagy építési kiľiteleąési nuékerylségre

és/ uagy éplłlefelĄításra uonatko4ĺí rzunkáinak ismertetését, a7alábbi tartalornmal:

o a s<,er<ődés tĺźrgyát

o a s<eąődést kiitő Í1xásikÍel neuét, drzlĺt,
. aą e luégąe ĺt n un k,źk fe lsoro lását;
. a7 e lle n sąo lgźltatás ne tfuí i) ss 79gé t,
. a te[esítés id(/.ét (éu/ bó/ruap) (keýés és befejeąás is) és heĄét,
. a míĺsyaki átadłźs-átaéĺel időpon/át (,íu/ hó/ nap)

o nJilatkoKni kell aĺníl, bogy a n!.esítés aąelőínźsoknak és a s79riődésnek neýklően töľtént-

A bemutatott referenciákat a 32.l/2015. (X.30.) Koľrn. rendelet 23. Í sryerint csak a
szerződést kőtő másik féI áItaI kiadott igazolással lehet igazolni. akkéną hogy

aą igaio láson fe l ke l l tiłnte tni a fe n t e lőĺľt taĺtalm akat.

/,?
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Nyilatkozat a pénzigyi.gazďasági alkalmass ágtő|

megnevezése) (Aján|attevő székhĄe),
(Ajźĺn7attevőt nyilvántartő cégbitősá'P neve), ...... (Aiánlaťtevő cégtregyzékszáma)
nevében kötelezettségvá||aIäsrajogosult (tisztség megjelölése) a Budapest Fővátos VIII.
keĺiilet Jőzsefvätosi onkormányzat, mint ,Ą;ánlatkétő áItaI ,,Eutőpa Betváĺosa Pľogľam II, a
Palotanegyed Kultuľális Váľosmegűiítása pÍogfam keľetén beliil a Vas u. L4. száĺľ' a|atti
helyiségek Íe|ŕĄítása,, tá,sp kózbeszetzésí e|járás tekintetében ezúton kijelentem, hogy az
ajárůattételi hatáľidőt megelőző 3 mérlegfoľdulónappal |ezán üzleti évben - általános
foľgalmi adó nélkiil számított - telies átbevételiiĺkaz alá.ůlbi összeg volt:

tł ...:
.l

I .iizleti év

2. üzleti év

J. üzleti év

Osszesen

I(eltezés (relység, év, hónap, nap)

(Cégszeľű a|Ąíńs a kötelezett ségválla|asra

jogosult/jogosultak, vagy a|áírás a

meghatalma z ott f meghatalmaz o ttak ńs z étőI)

\,



Nyilatkozat kotábbi teliesítésekől
a321/2015. ě.30.) I(otm. ĺendelet 21. s (1) bekezdés a) poĺýa tekintetében

megnevezése) (Ajánlattevő székhelye),
(Ajánlattevőtĺyůvántartő cégbiĺőságneve), ... ' ' ' (Ajánbttevő cégiegyzékszáma)
nevében kötelezettségvő|Ia|ásrajogosult (tisztség megjelölése) a Budapest Főváľos VIII.
kertilet Jőzsefvárosi onkormányzat, mint Ajánlatkétő áLtaI ,,Eutőpa Belvátosa Pľogľatn II, a
Palotanegyeđ Kultuĺális Váľosmegűiítása pÍogÍam keĺetén beliil a Yas u. 14. szám, a|atti
helyiségek feluiítása'' tátgyukozbeszetzési eljárás tekintetében ezuton nyilatkozom, hogy a jelen
kozbeszeruésí eljáráshoz kapcsolóđő eljárást megindító felhívás megkiildésének napjátől visszafelé
számitott 5 év sotán aköverkező ĺeferenciákat teljesítettiik:

A szetződést kötő másik fél neve.

címe

építési benlházásra és / vagy építési kivitelezési tevékenységte
és / vagy épĹiletfelujításta vonatk oző tef,etencia bemutatása

Az elvégzett munkák felsoĺolása

Áz ellenszo|gáItatás nettó osszege Ft-ban

Teljesítés ideje ftezdés és befejezés naptainap pontosságga|
(év, hónap, nap)

I{ezdés:

Befejezés:

M(lsza|<ĺ átadás -áLtv étel időp ontj a (év / hőnap / nap)

Teljesítés helye

Á teljesítés az előírá'soknak és a szetzőđésĺek megfelelően
történt-e? (Igen/ nem)

igen/nem

Keltezés (helység év, hónap, nap)

(C égs z erű a|áítás a kötelezett s égv á|7a|asra

j ogosult/j ogosultak, vagy aláítás a
meghata|mazott/meghataLmazottaktész&ő|)12

,#L4 -l



KIVITELEZEST SZ ERZ ODE S

amely létrejott egyńszrőI a

Budapest Főváĺos VII I. keńtet Józs efr'áľosi Onkorm áĺyzat
székhelye:
ađőszáma:
száttlavezető pénzlntézet neve: [szeĺződéskötéskot kitöItendő]
b znkszám7as z áma |sz etz ő déskötés kor kitöltendő]
képviseletében e|jfuő személy neve:
Telefonszám: |szeuőđéskötéskot kitöltendő]
F axsz ám fszetz ő déskö té skor kitoltendó]
E,-mail cím: |szetződéskötéskoĺ kitöltendő]
mint Epíttető
- továbbiakban,,Megľendelő.. .

mástésztőI

címe, székhelye:
ĺy ilv ántaftő cégbító s ág neve :

cégegyzékszám:
adőszáma:
b anks zátnLas záma (pl énzf otga|mi szám|a száma) :

képviseletébeĺ eIjátő személy neve' megÍIevezése:
Telefonszám:
Faxszám:. _

E-mail cím:
mlĺtYä|Ialkoző

_ továbbiakban ,,Vállalkozó'' (együttes említésük esetén: ,,Szetződő Felelť' vagy ,,Felelť') kozott
iött létĺe az a|ábbi feltételek szednť

1. A'szetzőďésmegkiitésénekelőzményei

Budapest Fővátos VIII. keľiilet Jőzsefváľosi onkormányzat a közbeszetzésekĺől sző|ő 201'5. évt
CXLIII. töĺvény (touábbiakban: Kbt.) 115. s (1) bekezdése szerinti hiĺdetrnény nélkiili tárgyalás nélküli
közbeszetzésieljárást kezdeményezettazajádattétell felhívás 2017. ' .... -imegktildéséveIaz
,,Eutópa Belváľosa Ptogĺam II, a Palotanegyed Kultuľális VáĺosmegúĄításapfogÍam keľetén
belül a Vas u. 14, szám alatti helyiségek fe|iliitása,, tárgyában (a továbbíakban: I(özbeszer,zés
BIjáńs), amely e\árás eredményes lebonyolításának eteđményeként az e|játás nyeÍtese Yál|a|kozőIett.

2. !ĺSzetződés tárgya:
1. Megrendelő megtendeli, Vállalkoző pedig ebát7aIja jeIen szerzőđés alapjáĺ a Budapest VIII. Vas
wtca 74. szám alatt ta|a|hatő éptilet (Irsz:36489 /0 / A/ 1) feLí:jítását a m(lszalĺ dokumentá cíôban, a
jogszzbáLyokban és az áĺazott költségvetésben foglaltaknak megfclclőcn.

2. A feĺi munka kapcsán Yá|la|koző ezennel váilaLja, hogy teljeskörűen elkészíti és megva|ósíýa a

Munkát a teliesítési hztáidőre, továbbá a jőtállási (gatanciális) kötelezettségeinek eleget tesz.

\.\
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3. Megtend eIő hozzájfuul alvállalkozó igénybev ételéhez'

4. A kii'lföldi adóilletőségriYáLla|koző koteles aszetződéshez attavonatkoző meghatalmazástcsato|li,
hogy az illetősége szeĺinti adőhztőságőI a magyar adőhatőságközvetlenül beszerezhet aYálla|kozőra
vonat]<ozó adatokat zz oĺszágok közotti jogsegély Ęénybevétele nélkiił.

5. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a tevékenységét az Ąánlattéteh' felhívás, a tészletes
dokumentácíő, a m(lszaki dokumentácíő és az árazott köItségvetés a|apjánvégzi.
A Felek megái7apíýák, hogy a ĺészletes mennyiségeket az aján'Lattéteh felhívás, illetve dokumentáció
tarta\ĺĺazza.

3.A munkateľiilet átađás.átvétele

l..Megtendeló a munkateľiiletet aYáĺ|]a|kozőval egyeztetett időpontbaĺ adja át aYá|la|koző tészéte,
munkavégzéste alkalmas állapotban. Á munkateľiilet átađás-áwételét felek 1egyzőkönyvben ĺögzítik.
Az átadás íđőpoĺgátől MegtendeIő előzetesen éĺtesíti YálLa|kozőt.

2.A felvonulási épĹiletek elhelyezése csak a Megrendelő hozzájäniását követően kezđhető meg.

4. Felek |ogai és kötelezettségei

1.Á' Vállalkoző szavatolja, hogy műsza|<l7ag és minőségileg kifogásoladan kivitelben, a vonatkozó
m^gyat és EU előírásokban és szabványokban meghatátozott minőségben, valamint a m(lsza|i
dokumentáciő a|apján teljesít. Á nem fentiek szerinti teljesítést Megtendelő jogosult Yá|7a|koző
költségéĺe és veszélyére _ a gaÍaflciális felelőss égválLaLas megtaftása mellett - újĺakiviteleztetni, amelyet
Yá|Ia|koző köteles ha|ađéktalanul elvégezni. Á. fenti jog nem éĺntl a Megĺendelő azoĺ jogát, hogy a

11. pontban foglalt, a szetződés hibás teljesítésével kapcsolatos elállási jogásal _ 
^z 

ott említett
feltételek feĺĺá)7ása esetén _ élien.

Az I. osztáIý minőség megáLlapitása az Bpítésugyí .ĺĺgazaĺ Szabvány szerint töĺténik. Vitás esetben a

Felek dontőként a Yát]atkozó költségvĺselése mellett az Epitésijgyi Minőségellenőtző Innovációs
Nonpĺofit Kft. (EMĐ minőség e|lenőrzés eĺedményét fogzđjákeI.

2. Az ettakafi munkaĺé szek iasgá|ata:
AYálla|kozó semmilyen e|takatástnemvégez a MegrendeIő előzetes jőváhagyása előtt. A Yál]alkoző
az eItakanndó munkaĺészeket koteles 3 (háľom) munkanappal az eltakaĺás előtt a Megrendelőnek
bejelenteni és az ettakarandó munkaĺészeket prőbav.tzsgáIatés el7enőrzés céIjábő|a Megtendelő tészére
Iáthatővá és hozzáférhetővé tenni. Ámennyiben a Vállalkoző ezen kötelezettségét elmulaszga, űgy a
munkarészek |íthatővá tételének és a fe|tfuás előtti á'lJapot visszaá|]itásának költségeit a Yálla|koző
köteles viselĺri. Yállalkoző nem kötelezhető a saját koltségén tóttéĺő visszabonťásľa és az eItakatt
munkarészek Iáthatővá tételéfe, ha a jeLen pont szeľinti bejelentési kötelezettségnek eleget tett és

Megrendelő a YáIa|kozó bejelentését követő 3 (lárorn) munkanapon beliil a prőbavtzsgálat és

eltenőrués cé|jáhőL nem jelent meg.

3. MunkaterĹiłet:
Á Vállalkozó köteles a hatőság és a Megtendelő eLőfuásai szer.int a munkateľtiletet elkeríteni,
figyelmeztető ielzések elhelyezéséľől gondoskodni. A Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből
szátmaző hulladékot folyamatosan összegyűjteni és a munkateriilető| szját költségén e|szĄl1ítaniés a
munkateriiletet, valamint annak közvetlen környezetét a törmeléktőI, szeméttóI és hulladéktóI
meÍrteseÍI tartati.

A hulladékbőI származő bevétel aYá|]a|koző bevételét képezi.
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Yá|Ialkoző afuvite|ezési munkák sotán keletkező veszéIyes és nem veszélyes hulladékok kezelésétől
(gyrijtés, előkezelés, szá|1itás, hasznosítás, áttaLmatlantás) avonatkoző hatályos jogszabáIyok szerint
gondoskodni köteles. Á keletkező hullađék azon tészéĺek, amely a kivitelezés soráĺ a helyszínen nem
keĺi.il felhasználĺásta, Yá||a|koző koteles gondoskođni annak hasznosításĺa engedéllyel tendelkező
vállatkozás tészére toténő átađá;sáÍőI. a nem hasznosítható hulladékok eIszá|]itásátőI és ártalommentes
elhelyezésétől'

4.Yá|]alkozó a munkálatok során nem veheti igénybe a közutak teri.iletét rakodásn, tátoIásra.

5. Á. Vállalk oz ő kár elkedilésére v onatkoző kötelezettsége:
AYá||a|kozót teĺhelivalamennyi, kár elkerĹilésére vonatkozőköte|ezettség, így ktilönöseĺaYáL7a|koző
áLtzI a Munlľák vé gzése céI1ából igénybe vett épi.iletekĺől Vállalkozó tevékenysége vagy mulasztása okán
lehulló tfugyak á|taI okoztakárétt való felelősség. Vállalkoző feIeI abiztonság1 előírások betartzsá'ért,
továbbá a balesetelhárítási előírások szeĺinti valamennyi védő- és bŁtonsági intézkedését.
A Vállalkoző fele| az á|tala a tfugy' munkák kivitelezésével osszefüggően igénybe vett segédei,
alkaLmazottai, meghata|mazottai, a|vátlalkozői, illetve száL]ltőí ńszérő| okozott káľokét.
Á Vállalkoző fe|eI minden igényért, amĄet az eIőbbi kátokból, balesetekbőI és hiányosságokból
eĺedően a Megĺendelővel szemben támasztanak. A Vállalkoző z Megtendelővel szemben nem
bivatkozhata;tÍ^, hogy a teljesítésnél és a kivitelezésnéIigenybe vett segédeinek a |iváIasztásánál és
azok felügyeleténél űgy játt el, ahogy az az adott helyzetben eIvárhatő. Á. Vállalkozó mentesíti a
Megtendelőt az o|yankártéńtési igények a|őI, ameLyek a munkáiva| és szoIgáItatásaival kapcsolatban
meĺĹilnek fel'

6. A Megrendelő jogosult
- más vá1lalkozőval eIvégeztetĺri a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Yá|7a|kozó költségéĺe, ha
felsző|itására a Yál]atkoző a |ĺÍoýsolt, vagy hiányolt munkákat ĺeĺr' javíĘa, illetve nem pőtolja, a
Yállatkoző gatanciáhs felelősségválla|äsának megtaftzsával. A fenti jog nem éĺnĺ a Megtendelő azon
jogát, hogy a 11. pontban foglalt, a szetzőđés 10 napot meghaladó késedelmes teljesítésével
kapcsolatos,va9y a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos elállási jogávaI_ 

^z 
ott említett feltételek

feĺnátlása esetén _ éljen.
- Yállatkozőnak a jelen szerződésben vällalt feladatai e|]átásával kapcsolatos tevékenységét öná17őan
vagy megbaólevéllel ellátott képviselője révéĺ ellenőrizni olyan módon, hogy YáL]a|koző teljesítését
Megtenđelő ez táný tevékenysége ne akadáIyozza'
- bármely pótmunkát más vállalkozőval etvégeztetsi, figyelemmel a I(bt. tendelkezéseiĺe.

7. Megrendelő köteles
-YáLlalkoző részéte a kivitelezéshez szůkséges munkateriiletet ĺenđelkezéste bocsátani.
-Yá|la|koző tészéte a szetződés szerinti dqakat megfizetrri.
_ a 322 / 2075. (x.30.) I(orm. ĺendelet a|apján saját maga vagy nevébe n e|jfuő személy (szetvezet) révéĺ
ellenőnzti,hogya szerződés teljesítése soránaYá|]a|koző teljesítésében|ĺzárő|agal(bt. 138. $ (2) és

(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő aľvá|Lalkoző vesz tészt és az atváLlalkozői teljesítés aráĺya
nemhaIađja meg a I(bt. 138. $ (t) és (5) bekezdésében meghatározott éÍtéket.

8.A l(bt' 138. s (3) bekezdése a|apjáĺ a Yá17a1koző a szetződés megkotésének ĺdőponýában
bejelentette valamennyi olyaĺ zbát7a|kozőját, aIĺ a szetződés teljesítésében tésztvesz, és a bejelentéssel
együtt nyilatkozik aĺľól is, hogy az áIta|a.ĺýnybe venni kivánta|vá|lalkoző nem ál1 a|<lzárő okokhataIya
a|att. A YátLa|koző a szetződés teljesítésének időtaĺtama a|att köteles a Megrendelőnek minden
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alválJakozőt előzetesen tásban bejelenteni, és a bejelentéssel
egyůtt nyilatlĺozni atőI, hogy az áItala rgénybe venni l<ivánt a|vőtlalkoző nem álI a |<lzőrő okolĺ hatálya
aLatt.

9. Megtendelőnek jogavan az adott munkafázist leállítani, ha az nem a tervnek és az elvátt minőségnek
megfelelő. Utasítása szerint a h]básaĺ teljesített tészt - a gatanciálls felelősségvá|]a|as megtafiász
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mellett _ megfelelő módon újĺa kell kivitelezni, amennyiben az szakszetően nem 1avíthatő' Az
újtakivitelezési többletköltségek a Y á17z1kozőt teĺhelik.

Á Megĺendelő, illetve az áItala kijelolt szefrĺezet vagy szeméIy jogosult a lĺvíte\ezési munkákat
folyamatosan etleĺőtzí. Á munkavégzésnek az ajánLattételi felhívásban és dokumentäďĺőban,valamint
a nyeÍtes ajánlatnak megfelelően kell töténnie.

10. Megtendelő uta sítási j o gáĺak gy akorlása

Yállalkoző köteles Megľendelő áItal ađott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekintve attőI, ha ez
jogszabáIy, hatőságs ĺendelkezés megséĺtéséľe, ava;gy a vagyoĺbŁtonság (ideétve az ađatvagyont is)
veszéIyeztetésére vezetÍIe, mivel ilyen esetben jogszerűen megtagzdhaĘa a Yál|alkoző az utasítás
teljesítését. Megtendelő vagy bátmely nevében e|járő szeméIy céIszerűúen ésfvagy szakszetőt]en
utasítására Yátla|koző köteles Megendelő je\en szetződésben megnevezett kapcsolattartőjának a
figyelmét ha|adéktalanul írásban felhívni' Amennyiben felhívás ellenéĺe is fenntaĺĘ a és tásban
megeĺősíti Megendelő 

^z 
lt^sítást' úgy köteles azt végrehajtaĺi, kivéve, ha az utasítás teljesítését

jo gszerően megtagadhaýa Y á|Lalkoző'
Megtendelő utasításai a teljesítést nem tehetik terhesebbé YálIalkoző számáta. Felek tögzítik, hogy
Yállalkoző teljesítésének tethesebbé tételét kiilönösen nem jelenti az akőti\mény,ha olyan utasítást
ad Megtendelő, amely azt 

^ 
céLt szo|gá|ja, hogy a szetződés teljesítése alatt is a |ehető legteljesebb

méĺtékben működjenek a meglévő tendszeĺek.

tl.Y ál|alko zó ko teleze tts égei:

A Vállalkoző kötelezi magát a szetződéses feladat teljesítéséĺe ' az ajánLatában és a szeĺződésben
foglaltak a|apján, továbbá a tevékenys égvégzésének feltételeit a Vállalko ző űgy köteles megszervezđ,
hogy bŁtosítsa a tevékenység biztonságos , szakszeďl, gazdaságos és hatáidőre töttéĺő befejezését.

Y á17a1ko z ő köteles tov ább á' a munkához s züks ége s arry agok b es z erzés érc.

A Yá'|la|koző köteles a kivitelezés időtartamara az aján|attéteh felhívásban meghatarozott
felelősségbŁtosítást kötni vagy azt|iteĄeszteni és azt a szetződés megkötésének napjáigMegĺendelő
feIé igazo|nl akként, hogy a felelősségbiztosítási kötvény eĺedeti péIdáĺyát bemutatja és egy másolati
péIdányáłt átađja a Megľende|ő részéte a szerzőđés megkötésének napjáłra. Yá17a1koző köteles a
felelősségbiztosítást a teljesítési hatándő Lejáttát, illetve a tényleges teljesítést követő 15 napig
fenntaftani.

Yá|La|koző köteles a|<lvitelezés soĺán gondoskodni a munkavédelmi és balesewédelmi, tűzĺendészeĺ
és köľnyezeťvédelmi előítások betatásárő|. Á munkavédelmi eszközöket és beĺendezéseket a
Yálla|koző köteles biztosítani a munkavállalőirészéte,hogy a biztonságos kivitelezési feltételek adottak
legyenek. A'Yá|]a|koző fe|ađataa munkavállalőitészércaz ekőzetes,illetve azidőszakos munkavédelmi
oktatások megtaftása és a munkavédelmi oktat,ási naplóba való bejegyzése, az oktatáson tésztvevőkkel
va|ő a|áíratatása, AYálla|koző a munkavállalőíńszéteköteles a munkavégzéshez szükséges minősített
egyéni védőeszközöket biztositali, azokviselését a rnunkavégzés teljes időtartama alatt megkóvetelĺri.

Yállatkozô a munkavégzés során köteles betaftani a 4/2002. (II. 20.) SzCsM_EüM tendelet szerind,
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményeket ňgzítő
rendeletb en e|őlĺtakat.

'{ munkaterii{et igénybevéteIéhez szůkséges engedélyek beszerzése aYáilalkoző fe|adata.
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Yá|La|koző köteles gondoskodni a szetződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berenđezéset
eszközök, gépek fe|hasznáIásához szikséees engedélyek, tanúsítványok beszerzésétől is, biztosítania
kell tovább á azok kezelési, katbaĺtattási lefuásának , utasításánakbetattzsát.

7Z.AYá|latkozőnak a szetződés megkötését követő 10 napon belül kiviteli ütemtervet (otganlzácíős
teľvet) kell benyijtaria z Megrendelő nevében e\árő műszaki ellenőĺ részéte. A fentieken tul
Vállalkozónak a szerződés megkötésétkövető 10 munkanapon beltil aktualizáIt iitemtervet kell
benpjtania.

13.A Vállalkoző akeĺi,:J.eú', az ĺntézmények működési feltételei és az egyéb ľendelkezések figyelembe
vételével végezhethétvégén is munkát, azonbaĺahéwégsmunkavégzés esetén előĺe leadott (egalább
7 nappal előĺe leadott) névsoĺban szeteplő személyek tartőzkodhaĹnak a munkatertileten. Á
munkaidőn kíviiłi és ahéwégs munkavégzés soĺán vezetői engedély beszeĺzése szükséges.

7.4.A' kozteriilet foglalással kapcsolatos költségek a Yál]alkozót teĺhelik, annak igénybevétele az
onkoĺmány zat megfetelő ĺendelke zései a|apján töĺténhet.

5. Ttibbletmunka és pótmunka

1. Szetződő Felek togzítik, hogy taĺtalékkeľet kikötéséĺe nem kedił so4 ezért tóbblet-és pótmunka
taĺtalékkeĺet tethéľe való e|ĺendelése nem lehetséges' Á tobblet_ és pótmunka végzésére klzátő|ag a

kózbeszerzési eliárás keretében kötött szerzőđésrevonatkoző előfuások ĺĺ:egtaÍtásával, a közbeszerzésĺ
törvény vonatkozó ĺendelkez és einek betaĺt ásáv a| keriilhet sot.

6. A munka befeiezésének hatátideie

1. Teliesítésihatándő: szeĺződéskötéstől60 napĘ tattőhatátozottidőtattzm.

A teliesítésihatáĺdő a - Mesľende|ő á|ta| is elfopadott _ sikeres és hiánvtalan rnííszaki átaďás.,OU

áwéteke vonatkozó iegyzőkiinyv felvételének ídőpoĺ1át ielenti.

Megrendelő nyilarkozza,Yá|Lalkoző tudomásul veszi, hogy a szetződéshatáidőte történő teljesítése a
Megrendelő kiemelt éĺdeke.

2. Yá|]a|kozó köteles Megendelőt minden olyan köriilméĺyrőI haIadékta|anul étesíteĺrj, amely a

váLla|kozás eredményességét, vagy kellő időte vaLő eLvégzését érinti. Ezen értesítés a szerződés szednti
teliesítési hatáĺidőt nem móđosíýa, a Megtendelő késedelmes teljesítésből etedő tórvényes és

szetzőđésen alapuló jogait nem érinti. Á. haladéktalan éĺtesítés elmulasztásá.}'őIercdőkátéttYá|la|koző
felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli Ąékoztatási kötelezettsége megséttésére előnyök szerzése
céIjábő|, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

3.A Szerződésben meghatározott hatáĺdők betartasával kapcsolatos összes koltség a Yá|Ia|kozőt
tetheli, aváL7a|kozői díjon felül egyéb költség megtéĺítéséteYá|Lalkozó nem jogosult.

4.Yá17a1koző zz 7. pontban meghztározotthatándőhöz képest előteljesítésĺe jogosuIt, a Megtendelő
előz ete s írásb eli hozzáiáru|ás áv a|.

7.Yái|a|kozői díi

t.YáLlalkoző aszetződésszerű teljesítés esetén az a|őtbbiakbanmeghatzfozottÍnőđon jogosult đíjazásn.
A Vállalkoző a jelen szerződésben, az ajánLattételi felhívásban, aján7attételi dokumentáciőbaĺ és az

ajánlatban rogzített feladatok elvégzését az aläbbiváL7a|kozőí díjak mellett teljesíti:
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nettó vállalkozói díi

összesen bruttó váů]a|kozćli díi: ' .... Ft, azaz .. '..... forint.

A szeruőđés és a kifizetések pénzneme forint.

2.A szerződés sotán 
^z 

egyenes ÁFÁ fi''"n. zírozás szabáIyal az tányađők,

3.'Ą vá\lalkozői dlj átalánydĺj. Az átalänyáras vállalkozői dlj összeg magában foglďrja az ajánLattétell
felhívásban és dokumentációban, valamint a jelen szeĺződésben meghatátozott tattalom
megvalósításának költségét és a megvalósuláshoz szfüséges itt nem tészLetezett köItségeket is, a
kivitelezési munkákat, a munkadíjzt, a tevékenységgel kapcsolatban fizeteĺdő minden dijat, az
anyagköltségeket, a közvetlen gépköltséget a fuvatozási és ľakodási költséggel együtt, az á|ta|ános
koltségeket, a kivitelezés soräĺ a Yá|]akoző á|tal fe|haszĺlá|t építési viz és enetý, gáz, vi7any)
bekeri.ilési koltségét is.

5. Yát]alkoző a vá|7a|kozői dĄon feliił többletmunkát, illetve egyéb költségtérítést vagy díjigényt jelen
szerződés keĺetei között semmilyen fotmában nem számolhat fel.

6.Felek tiigzíť.k, hogy a 322/2015. (X.30.) I(oľm. tendelet 28. s (1) bekezdése alapján a Felek a
szetződés megkötését kóvetően az átazott költségvetéS tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak,
amelynek során a beépítésĺe kertilő egyes tételeket véglegesíthetik. Ebben az esetben a fenĺ l(orm.
tendelet és a I(bt. alzpjáĺ kell a Feleknek eljáĺđuk.

8. Fizetési feltételek

"l'. Á Vállalkoző _ a Megtendelő fuásbeli teljesítésigazo|ásánakkézhezvéte|ét követően 7 végszánJa
benýjtásáta jogosult a következők szerint:

Yégszám7a benyýtására Yál]z|koző a készte jelentést követő siketes és biáĺyta|an átađás-áwéte|t
igazolő jegyzőkóĺyv a|afuását követően j ogosult.

2. T artaIé|d<eĺet nincs.

3, A szetzőđés szerinti és a jogszabályoknak megfelelő számla kifizetése a Ptk. 6:130. s (1)-(2)
bekezdésétőleltéĺóen, a Kbt. 135. s (1)-(3)' valamint (6) bekezdései, valamint322/2015. (x.30.)
I(orm. ĺendelet s z eĺłnt, át:utaláss a| töĺténik'

4. Megtendelő a Kbt. 135. s Q) bekezdése a|apján a szerzőđésben foglalt, z tarta|é|il<erct és áfa nélktil
számitott ellenszolgáltatás So/o-át elérő értékű' előleget biztosít, előleg szánla ellenében. Az eIőIeg
a végszámLából keĺiiLl levonásĺa.

5. A szám]át a Megtendelő BudapestVIII. keľiiletJózsefuárosi tnkormányzatrészérekellkiállítani és
benyújtani.

ó. Á. beruházás Íeđezete ĺészben a Budapest Főváros tnkoľmányzataés a Budapest Főváľos VIII.
keľíilt )őzsefvárosi tnkotmányzat közott megkötött Támogatási Szetződés keretében töĺténik.

7. A szetződésszerri és a jogszabályoknak megfelelő szánllák kifizetésének pénzneme a forint (FIUĐ.
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8.Felek rcgzítik,hogy a száriázás és az eLszámolás minden esetben a mindenko thata\yos jogszabáIyok
szednt toľténik, figyelemmel a szánlázásra és az elszárĺolásta vonatkoző jogszabáiyok hatáIyba
lépésének, illetve hatáIyon kívül helyezésének, valamint módosítás esetén a módosított ľendelkezés
hatáLyb a lép és én ek iđőp onýára.

9. Megendeló késedelmes fi'zetése esetén aYźi7a|kozőt a Ptk. szednti késedelmi kamat illeti meg.

10.'{ kifizetések tekintetében hivatkozunk az adőzás reĺdjétőI sző|ő 2OO3. évi XCII. törvény (Aĺt.)
36/^. $-ára, továbbá' az á|7anháztattásrőIsző|ő 2011. évĹ CXCV törény 41. s (6) bekezdésében
fog|a|takra,ame1y szerint akozbeszerzés eredményekéntnem kothető éľvényesen szetződésolyan jogi
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szewezettel, illetve szerződés a|apján nem teljesíthető
kifizetés olyan szervezet tészét'e, ameIy nem minőstil át]árhatő szervezetrrek.

9. Műszaki átadás-álwłétel, hasznáiatbavételi engedély, utó.felülvizsgáůat

l.Felek kijelentik, hogy a jelen szenődés keĺetében megvalósuló beruházás kivitelezési
tevékenységének befejezését követően műszaki átzđäs-áwételt kell lefolytatni.

Yá|]a|koző köteles Megendelővel írásban közölni a szetződ,óses feladatok teliesítését ('I(észte
ielentés'').

A munka Yát]z|koző áItah készte jelentését követően Megtendelő tűzi k'l az átadás-árvételi eIjáńs
időpontját és aÍÍŻ a jogszabá|yban męjelolt szeĺvek képviselőit meghívja. Á kivitelezésben
közteműköđő aká|la|kozőkataYáLlalkozőhivjameg. A műszaki átadás-áwétehe|1árás megkezdéséte
csak akkot keriilhet soÍ' ha a jelen szetződés szerinti munkák elkészültek, és a szükséges
dokumentumok (megvalósulási teĺv, felhasznä|t és beépített anyagok jegyzőkonyvei, szállítólevelek,
stb.) hiánytalanul tendelkezésrc áInak, és a Megtende|ő részére átadásta keríiltek.

Az átadás-fuvételi eljfuást akészte jelentést követő 3 napon beltil meg kell kezdeni. Az ätadás-átvétę|l
eIjárásn 72 naptánnap áx' rendelkezésĺe.

Amennyiben a MegrenđeIő a szerzőđésben megllatározotth^t^időt kovető 3 napon belül nem kezdi
meg az át^đás-áBréteh eIjárást, vagy megkezđi, de a szerzőđésben - a Ptk. 6:247 $ (2) bekezdéséĺe
figyelemmeI _ meghatáfozott hatáĺdőben nem fejezí be, a VálIalkoző kérésére a teljesítésigazolást
köteles kiadni.

2.A műszalĺ átadás-áwéte|l e|járásről 3 példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, amibőt 1 péIdány a
Megtendelőt,7 pé|dány pedig aYát7a|kozőt illeti, 1pé|dány peďg a műszaki ellenőré.

3.Megendelő a műsza|ĺ átadás-áwétel soľán köteles a munkát megvizsgálĺri és a vasgá|at alapján
felfeđezett hibákat, hiányosságokat, azok |ĺjavítasáĺak, pótlásának hatáidejét jegyzőkönyvben
rogzítenl.

Ha a jegyzőkönyv hibát,Iĺbajegyzéket tattaLmaz, akkoĺ azt aYátla|kozőnak alá kell imia azza|,h'ogy
Yátlatkoző aLĺbajegyzékben foglaltakĺa észrevételt tehet, melyet ahlbajegyzékben rögzíteni kell.

4.Yátla|kozó köteles a Megtendelővel közösen felvett hiba- éshiányhsta alapjána szükséges javításokat
a|đďlzött hiánypótlásíhatáĺđőre, sajátköltségéĺe elvégezni. Megĺendelő koteles a fentl javitások eIőírt
I. osztáIy6, je|eĺ szetződésnek megfelelő minőségben vaLő eIvégzése után a |ĺvĺteIezési munkákat
átvenni.
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Ha aYá|}a|koző a jzvítast fuásbeli feLszőKtás ellenéĺe nemvégzi el, a Megtendelő azt aYá|lalkoző
költségére elvégeztetheti, és az igy felmeri.ilt koltségeket jogosult a Yá|lalkoző számára
továbbszámlázĺia garancn|ls felelősségvállalás megtartása mellett. 

'Ą. 
fenti jog nem érinti a Megtendelő

azoĺ jogát, hogy a 1 1 . pontban foglalt, a szetződés hibás teljesítésével kapcsolatos e|á|Iási jogával _ az
ott említett feltételek fennállása esetén _ élien

S.Nem tzgadhatő meg 
^z 

átvétel a munka olyan jelentéktelen łĺbái, |llányai miatt, amelyek a
kijavításukkal, pótlásukkal jáĺó munkák fo|ytáĺ sem akadályozzák a ľendeltetésszerri haszĺáIatot.

6.Yá17ůkoző a műszal'i átadás-áwétell e|járás időponýáĺban köteles Megendelő tészére 5 példányban

^t^đÍ.|1a 
munkateľi.ilet átadása, és a kivitelezési állapot közotti eltéĺéseket tattalmaző dokumentációt,

valamint azokatazkatokat (teljesítmény ĺyiatkozatzz összes beépített anyagra'hulladék ĺyl7vántartő
lap, hullađék befogadő n5,iatkozat, felelős műszaki vezetői nyl|atkozat, villámvédelmi vtzsgá|ai
jegyzőkönyv,ellenőtző, méĺési jegyzőkönyvek és egyéb minőséglvizsgálatok eredményei stb), amely a
szenőđésszerri teljesítés szerinti elbíĺáIásához és az elvégzett munka át-ĺételéhez szükségesek.

7.Az esetleges sikeĺtelen átadás-áwétel költségei a Vállalkozót teĺhelik.

8.Haz Megĺendelő egyes munkatészeketa teljesítés előttáwesz (előzetes áłtadás), ezek tekintetében a
káw es z ély az átv étel időp o ntjátől a M egrend előre szá|l át.

9.A jelen szetződés akkot tekintető teljesítettnek, ha a munka első osztályri minőségben, hiba- és

hiánymentesen elkésziilt és azt a YáLla|kozó a Megĺendelőnek átadja sikeľes és hiáĺytalaĺ átadás-
áwétetl' eljátás befejezésével, valamint a teliesítést a Megtendeló teljesítésigazo|ássaligazolta.

10.Az eted.ményes áĺtadás-áwéte|l e\járástől számított 7 évenbeliil a kivitelezési munkát újbót meg kell
vizsgá|n (utó-fe1iiLlvizsgálat). Áz utó-feliiłvŁsgá|at ńszhatándők az átvett tészmunkák Megrendelő
áIta|l áwételének időponýáĺtő| számitandőak. Á Megtendelő készíi e|ő az utó-feltilvizsgá|aĺ eljáräst és

hívja meg 
^ÍÍa" 

az érintetteket.

Az utófeltilvLsgálati eljátás soľán Felek jegyzőkönyvet vesznek felaz észtelthibákÍól, hiányosságokĺól.
,t Yálla|koző a hlbajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a Megtendelő áIta| átadott
Lĺbzjegyzékben szeteplő hatáĺđőben megszi.intetni. Az utófeliiłvizsgá|ai eLjárás soĺán észlelt hibák
tekintetében egyebekbeĺ a m(:;szal'<t átadás-áwétel soĺán észlelt hibák esetében követenđő eljátás az
ltáĺyadő.

10. Jótállás és szavatosság

LJőtátLáts:

Yállalkoző ganntaljz:
- valamenný, jelen Szerződésben és annak alapját képező szeĺződéses okmányban meghatátozott
panmétet és műszaki adate|érését,
- hogy az áItala létehozott munka eĺedményeként létľejött ĺendszeĺ minősége mind a felhasznáIt
anyagok, mind a munka etedményeként létÍeiött ĺendszeĺ szeĺkezete és kivitele szemponĘábő| az
érvényes magyaÍ' szabványoknak és előiĺásoknak megfelel és a szerződéses céI elétését maradéktalanul
bŁtosíýa,
- a szetződés szerinti munkák szakszet(l és hibátlan elvégzését, avonatkoző szabvätyok és előírások
betartását'
AYá|]akoző jőtáLlási kötelezettségének íđőtartama az átadás-áwétel|ezárásátőI számitott .... '

hónap (ď1ánLattevőď1ánLatanakmegfelelően).E;zalőIkivételtképezaz,haajogszabáIy ennélhosszabb
időt vagy kötelező alkalmassági ídőt állapít meg, amely esetben ez a hosszabb hatáĺidő a jótátláĺs

iđőtattama' Ezen feliil Vá]lalkoző garantálja a beĺendezések, sza|ipan szetkezetek megfelelőségét a
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műszaki előírásokban, valamint ahatz\yos jogszabáIyban előlrt kötelező alkalmassági (szavatossági)
ideje alatt.

2.Szavatossás..
Yállalkozőt az átadás-áwétel|ezárásátőI számitott 72hőĺapĘkellékszavatossági kötelezettség tetheli,
melynek szabáIyait a Ptk. tatta|mazza. Amennyiben a beépített anyagok gyártőja áItaLvá|ta|tidőtattam
ennél hosszabb, akkor ez 

^z 
iclótaĺtam tányađő. YálJa|koző szavato|ja, hogy a mriszakilag és

minőségĺleg kifogásolatlan kivitelben, a voÍIatkoző magyar és EU előíľásokban és szabványokban
meghatátozott (I. osztáůý) minőségben teljesít. A nem I. osztá|ý teljesítést Megtenđelő jogosult
YálJalkoző költségéte és veszélyéte a gannciáhs felelősségvállalás megtaĺtása mellett
újĺakiviteleztetni, melyet Vállalkozó koteles haladéktaIanul elvégezni' A fenti jog nem érinti a
Megtendelő azoĺ jogát, hogy a 11. pontban foglalt, a szetződés hibás teljesítésével kapcsolatos elállási
1ogával _ az ott említett feltételek fennállása esetén _ élien.

3. Gatanciális időszak, valamint hibaiavítás az elvégzett munka tekintetében:
A garaĺcń|ls időszak megkezdődését kovető 72 hőĺappal (majd azt követően a gar'ancíális időszak
végéig évente a Megtende\ő áital. megjelölt időpontban) a Megrendelő és a Yá|la|kozó közös
feltilvizsgálaĺbejátásttatt.BátmeIy, a Megrendelő képviselője á|talabejárős során észlelt hlbátés/vagy
észľevételt aYá|7atkozó köteles nyolc (8) napon belül orvosolni, vagy ha ez z körtiłményekbőlvagy a
hiba jellegébőIađőđőan nem lehetséges, alehető legtövidebb, Felek áItaImegszabotthatándőn beliil.

A gataĺcnlls és jótállásiiđőszaktartamän beltił bármely a Megĺende|ő áItaI felismett hibát köteles a
YálJa|koző az adott hiba feléje történő írásbeli bejelentést követő nyolc (8) napon beli.il orvosolĺri, vagy
ha ez a köľi.ilményekből vagy ah1ba iellegébőI adődőaĺ nem lehetséges, a lehető legtövidebb, Felek
áItaI rnegszab ott hataĺdőn beliił'

A gannciális időszak |ejfutát mege|őző harminc (30) napon beliil a Megtendelő és a YálLalkoző
közösen újabb felíiłvŁsgálaibejárást tattanak, BármĄ, a Megľendelő képviselője áIta| abejárás sotáĺ
észlelt hibát és/vagy észrevételt a Vállalkozó köteles nyolc (8) napon beliil oľvosolni, vagy ha ez a
köriiĺményekből vagy a hilba jeltegéből adőđőan nem lehetséges, a lehető legövidebb, Felek által
megszab ott határidőn beliiLl.

h garanciálls időszakban észlelt hibák tekintetében egyebekben a m(tszalrĺ átadás-áwétel soĺán észlelt
hibák esetében kovetendő eljfuás az tányadő.

Amennyiben a Felek között vita támadna aľról, hogy ah1ba hibás teljesítés, akkoľ és az ĺťryen esetekben
aYá|]alkoző koteles olyan független szakéttő á|lásÍogla|ását|<tkétn, amelynek döntését a Megtendelő
is előzetesen elfogadja. Az l7yen független mindkét Félĺe kötelező &véný. Á ŕiiggetlen szakéĺtővel
kapcsolatos valamennyi költséget a Y á|]a|koző köteles viselĺri.

AYá|la|koző a jőtźilásiídőszak leteltét követően is a fentiek, illetve a jogszabáIyokban meghatát,ozott
módon továbbn is felel mindazon anyagok, beĺendezések és munkák hibás teljesítéséétt, amelyek
esetében a voĺatkoző jogszabá|yok vagy a fenti előírások hosszabb szavatossági ídőt á|Lapítanak meg.

Ĺl.Szetzőďést biztosító mellékkiitelezettségek

1..Késedelmi kiitbér:
ÁmennyibenYá|lzlkoző a szerződés szerinti báľmely kötelezettségéthatándőben nem teljesíti, illetve
feladatainak teljesítésével olyan okból, amĄéĺt felelős késedelembe esik, késedelmi kötbéľt köteles
frzetnt.

'Ą késedelmi kötbéĺ méľtéke: 0,5o/o/naptári. nap, összesen maximum a nettó ellenszolgáltatás 75o/o.a.

Á késedelmi kötbét számitása: a késedelem első napja a teljesítési hatáiđőt kóvető 1. munkanap.
Á,mennyiben a Yá|]alkoző z késedelembe esés első napjátőI számitott 10. napig nem teljesíti a
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késedelemmel érintett feladatot, akkoľ a Megrendelő a késedelembe esés 17. napján jogosult a
szenődéstől elállĺri és a meghiúsulási kötbéĺt érvényesíteni.

A Megtendelő fentiek szerinti e|á|7ása esetében a MegtendeIő a szetződésszegéste vonatkoző
szabáIyok szerint káttérítést követelhet. Á, fenti esetben a YáLLatkozót a Megrenđelő e|át]ására
tekintettel kárténtés nem illeti meg, és nem jogosult vá|]atkozői díjĺa sem'

Z.Hibás teliesítési kötbéľ: Méĺtéke megegyezik a késedelmi kötbéĺĺe vonatkozó métékkel. Hibás
teljesítés esetén a Megĺende|ő áltaI töĺtént bejelentés és a javitható hiba megszüntetése közötti
időszakta teĺjed ki.

3.Meghiúsulási kötbéĺ:
Amennyiben a Vállalkoző jeleĺ szerződésben meghatátozott fe|adatait ľészben vagy egészben nem
teljesíti - ide értve kii{önösen azt az esetet is, amennyiben a Vállalkoző a teljesitéssel olyan okból,
amelyét felelős 10 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén ah]bát70 nap aLatt
nem javĺga ki teljes köľűen, és MegtendeIő ezétt a szetzőđéstől eláll - a Yál]alkozó meghiúsulási
kötbét köteles flzetlli a Megtenđelő részérc. A meghiúsulási kötbéĺ mértéke a nettó ellenszolgáltaľás
30 o/o-2.

Á fenti esetben aYát]a|koző vá|Ialkozői díjĺa nem jogosult. 
'Ą meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén

aYá||a|kozóval szemben érvényesített késedelĺni/hibás teljesítési kötbéĺ aYál]a|koző áItaI flzetenđő
meghiúsulási kötbéĺ összegét csökkend', feltéve, hogy a YáLlalkoző késedelmi/hibás teljesítési
kötbérteljesítési, kötbéĺ_flzetésí kotelezettségének szerződésszerűen eleget tett.

A késedelmi, hibás teljesítési és a meghiúsulási kötbéĺ összegét a Megtendelő jogosult aYá|]a|kozőnzk
játő vállalkozőí dtj összegéből levonni, vagy aYá|]a|koző számán közvetleni.il |<lszánlázru.

4Jótállási biztosíték:
Megendelő a szetződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények bŁtosítékaként legfeljebb a szerződés
szednti, áIta|áĺos forgalmi adó nélkiil számitott ellenszolgáltatas 3o/o_át e|érő &tékű' jőtá|lási
biztosítékot hztzroz meg. Á jőtáilási biztosítékot a sikeres és hiányta|an átadás-áwéteh' jegyzőkönyv
a|áításakot kell tendelkezéste bocsátani. A jőtáiLásíbŁtosítéknak a fenti időponttól a jőtáilásíidőszak
időtartamára kell tenđelkezésĺe á|]na.
Ha a Yá|]alkozó hibás teljesítését a Megrendelő ításbeli felsző|ltása ellenéte ĺem javíga, vagy nem
küszöböli ki, abban az esetben a Megtendelő jogosult ahlbajavításta szabott hatáĺdőlejártát követő
napon a jelen szerzőđéstől elállĺri és a jôtźůlási bŁtosítékothaszná|li. A Megtendelő fentiek szeĺinđ
e|á|Lása esetén a Megĺendelő a szetződésszegéste voĺatkoző szabá|yok szeĺ.int kátténtés követelhet, a

Yá|lalkoző pedig vá|]a|kozői díjra nem jogosult, és a Megtendelrő elá|lásfua tekintettel nem illeti meg
káttérítés sem.

5. A jőtállásibiztosíték szo|gáItztásának kötelezettségétYá|lalkoző a Kbt. 134. s (6) bekezdés a) pontja
aLapján nýjrhaĘą v áIasztása s z erint:

Biztosítékokkal kaocsolatos esvéb rendelkezések:

A bŁtosítékot Vállalkoző váIasztása szeint az a|ábbi bŁtosítékný tási fotmábaĺ ĺý9a:

o óvadékként a pénzösszegnek a Meggendelő [szeľződésktitéskoľ kitiiltendő| vezetett

[szerződéskötéskoľ kittiltenđől számu flzetési számlőĄára tottéĺő befizetéssel, átuta|ássa|, vaEY

(ii) pénziigyi lntézméĺy vagy biztos ítő äIta| vátla|t garancia vagy készfszető kezesség bŁtositásával

(-) vagy biztosítási szerződés alapján kiállított _ készťlzető kezességvál7a|ást tartatmaző
kötelezvénnyel.



Á banki és bŁtosításí gatancia ĺ:1ilarkozatnak feltétlen és visszavonhatat]aĺ Ílzetésrc vonatkoző
kötelezettségvá|la|ást kell taĺtalmaznia az alapjogviszony vŁsgá|ata nélki.ili fizetésiköte|ezettségre, az
a|ábbi minimális tartalommal:

- pontos hivatkozás a jelen szeruőđéste,

- azt,hogy abŁtosítékaYá|la|koző teljesítési kötelezettségei biztosítékául szo|gá|,

- a Megrendelő, mint l(edvezményezett/Jogosult megj elölését,

- avállalt ťlzetésí összegét,

- az éwéĺyességi idejét,

- ĺyiatkozatot, hogy feltétel nélkiili és visszavonhatafJan,

- nylLatkozatot, mely szerint al{eđvezményezett első igénybejelentéséĺe kifogás és vita nélkül avál|a\t
flzetésí összeghatáráig bátmiyen összeget, v^EY összegeket az Ęéĺybejelentéstől számjton.5 banki
munkanapon beliił kifizetnek a Kedvezményezettrrek anélkiil, hogy a követelés alapját vagy indokát
bizonyítanla kelljen'

A blztosításĺ szerzőđés alapján kiállított _ készťlzető kezességváll a|ást taftalmaző _ kóteLezvénynek _
a bŁtosíték jeltegéből adőđő lehetőség szerint - ugyancsak tattalĺnazlia kell a fenti adatokat.

Á bŁtosítékok zdásának elmulasztása sulyos szetzőđésszegének minősiil aYá]lalkoző tészétőI'

Megendelő a biztosíték futamidejét követó 30 napon belül köteles a Vállalkozőnak a bankganncr-
ĺy ilatkozatot vis s z aadni.

A biztosíték ĺendelkezésrc áilő összege a Megtendelő követelésének kielégítésével csökken.

12. Kapcso|attattás

1.Á Vállalkozó koteles a munkákĺa vonatkoző jogszabáIyl előírások szerint felelős műsza|<l vezetőt
kinevezni. Á Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a felelős műszaki vezető a kötelezettségeit a
vonatkoző 1ogszabá|yokkal összhangban teljesítse.

2.Á munka Ío|yamatzravonatkozó minden jőváhagyást, megtagadást, utasítást, éĺtesítést aYálL,a\koző
tészére kézbesítettnek kell tekinteni akkoľ is. amikot azokat a felelős mriszaki vezető át,ĺette a
Megendelőtől.

3. A felelős műszaki vezető, valamint a Szeĺződésben meghatátozott szakembetek személyének
megváltozta!ása esetén atő|ha|adéktalanul éĺtesíteni kell a Megendelőt. E, korben a l(bt. 128. s (3)

bekezdésében foglaltakĺa, továbbá' a I(bt. 132. \-áta figyelemmel kell eljámi. Felek tógzíĺk, hogy a
Kbt. 128' $ (3) bek. a|kaImazása kapcsán Yá|la|koző fuásban koteles a szakembeĺ lecseĺélését
mege|őzően Megtendelő t'észéte a I(bt. 128. s (3) bekezdése szeľinti jogszabáIyi feltételek fenná|]asát
fuásban igazolli, a szükséges indokolással és dokumentumok csato|ásával.
Á műszaki vezető csetéje a szetződés módosítását vonhaýa maga után a I(bt. 132. s szerinti
koĺlátozásokkal.

4.Á Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
Név: [szeľződéskiitéskor kitiiltendő]
Felelős műsza|<lvezetőí névjegyzé|ĺ szám: fszetződéskötéskoĺ kitiiltendő]
Cím: |szetzőđéskiitéskoľ kitöltendő]
Telefon: fszetződéskötéskoľ kitiiltendő|
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F ax: fszetződéskiitéskor kitiiltendő]
E-mail [szeződéskiitéskot kitiiltendő]

5. Á Megtendelő részéĺő| aYá|lalkoző tészére utasításokat ađő szernéIyek a Megrendelő ńszéĺőI a
következők:
Név: [szeľzőđéskötéskor kitöltendő]
Cím: [szeződéskiitéskoľ kitöltendő]
Telefon: [szeľződéskiitéskoĺ kitöltendő]
Fax: [szeĺződéskiitéskot kitiiltendő|
E-mail [szeződéskiitéskot kitöltendő]

6. Á. Megendelő műszaki ellenóte(i):
műszaki ellenőr adataí
a) neve (elĺrevezése) : |szetzőďéskötéskoĺ kitöltendő]
b) címe (tányítőszám, telepi.ilés, utca, házszám, emelet, zjtő vagy Pf.): [szeĺződéskötéskot
kitiiltendő]
c) ĺévjegyzéW szárna: [szeľződésktitéskoľ kitöltendő]
d) Tel. / Fax : |szetző déskötés koĺ kitiiltendő]
e) E-mail: [szeľződéskiitéskot kitłiltenđő]

7.Amennyiben Felek által nem rőgzített minőségi, illetve m(:lsza1ĺ tattaLmat étlntő kérdés mertil fel,
úgy Vállalkozó köteles Megtendelőt és a műszaki ellenőĺt ha|ađéktalanul írásban tát,1ékoztatn, majd, a
kapott utasításnak megfelelően köteles eIjáĺĺli. Felek tudomásul veszik, hogy a m(lsza|<l tartalomhoz
képest a Munkát eltéľően végezru csak a vonatkozó jogszabá|yi tendelkezéseknek megfelelően lehet.

Ij. Szeľzőđés módosítása,megsziíntetése

l.Felek tögzíĺk, hogy a jelen szerződés közbeszerzési eLjátás a|apján keriilt megkötésĺe, ezért a
kozbeszetzésekĺőI szőIő 2o1,5. évi CXLIII. töĺvény tenđelkezéseit is alkalmazni kell a jelen szetződés
tďjesítésére, módosításáta és megsziintetéséte. A jelen szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak
fuásban, a felek közös megegyezése a|apján lehetséges.

A szetződés módosítása soĺán a Kbt. 141.$-ában foglaltak tányadők.

2. A Megtendelő a szetzőđéstőI a szetződés teljesítésének megkezdése előtt báľmikot' e|álLhat, ezt
követően a teljesítésig a szetződést felmondhaqa. A megĺendelő e|á|lása vagy felmondása esetén
koteles aYÁl1ą|kozőnak a dlj atányos tészét megfizetni és a szetződés megszi.intetésével okozottkátt
megtéríteni azza|,hogy akárta|arutás zvá|Ialkozôí dĺjat nem haladh^tj^ rneg.

5. A Kbt. 143. s (1) bekezdése a|apjáĺ a Megtendelő a szetződést felmondhaýa,vagy a Ptk-ban
foglaltak szerint e|á|]hat z szerzőđéstőI a következő esetekben:

Đ feltétlenĹił szükséges a szeruőđés olyan lényeges módosítás a, ame|y esetében a I(bt. 141 . s zIapjáĺ
új közbeszetzési e|járást kell lefolytatni;

b) a Vállalkoző nembiztosíga a I(bt. 138. s -ban foglaltakbetattasát,vagy aYä|Lalkozó személyében
érvényesen olyan jogutóďás követkefett be' 

^mely 
nem felel meg a Kbt. 139. $ - ban foglaltaknak;

vLgy
c) az EUMSZ 258. cikke alapián a kozbeszerzés szzbályainak megszegése miatt köteleuettségszegési
e|1átás indutt v^gy Lz Euópai Unió Bítósága az EUMSZ 258. cikke zlapjáĺ indított e|jfuásban
kimondta, hogy ^z Eutópai Unió jogábőI eĺedő valameLy kötelezettség tekintetében
kötelezettségszegés töĺtént, és a bírőság áIta| megá|1apított jogséĺtés miatt a szerződés nem semmis.
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6. A Megendelő köteles aszerződést felmondani,vaąY - a Ptk'-ban foglaltak szerint - attőIelállĺri,
ha a szetződés megkötését kovetően iut t:udoĺrrásáĺ:' hogy a szerződő fél tekintetében a közbe szetzésí
eIjárás során|<lzáró ok állt fenn, és ezétt|ĺkellett volna zámi aközbeszetzési eljáĺásból.

5. ,{ I(bt. 143. s (3) bekezdése alapjáĺ a Megtendelő, mint aján|arkérőként szetződő fél jogosult és
egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan batáidőve|' amĄ lehetővé teszi, hogy a
szeľzőđéssel érintett fęladata ęllátásáń| goncloskodni tudjon - ha
,) a Yát7akozóban közvetetten vagy közvedenĹil 25o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szeÍez

valameIy olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szetvezet' amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjábanmeghatarozottfeltétel fennáll.

U Yálla|koző közvetetten vagy közvetleĺti 25o/o-ot meghaladó tula|doni ĺészesedést szetez valamely
olyan jogi személyben vzgy személyes ioga szeĺjnt jogképes szewezetben, amely tekintetében
fennáll a l(bt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) aI ponýábzĺ meghatározott valamely feltétel fennáll.

6.Megtende1ő jogosult aYálla|koző súlyos szetzőđésszegése esetén - írásbeli nl1l7atkozatávalazonĺah
hatátlyal, Megrendelő kárténtési kotelezettsége nélkiil - a szerződést felmondativagy attól elállĺri.
Yá|la|koző súlyos szetződésszegésének minősiiLlő ok külonösen, de nem |<lzátő|ag,ha
- a késedelem, amelyéľt aYá|la|koző felelős e|én a 10 napot;
-YálLatkoző hibásan teljesít és a hibát 10 nap alatt nem javíga ki teljes körűen;
-YáLlalkoző a teljesítést jogos ok nélktiü megtagadja;
- YáL]a|kozó jelen szerződésen alapuló kotelezettségeit olyan jelentős ménékben megszegte, hogy
ennek következtében Megtendelőnek a további teljesítés nem ál1&dekében;
-Yál]atkoző felfüggeszđ a kifizetéseit, ellene jogeĺősen csőd- vagy ÍelszámoIási eIjáńst tendelnek el,
Yállalkoző legfőbb szefve a társaság végelszámoIásáĺzk, megkezdéséĺől, feLszámolasának
kez demény ez és érőI határoz ;

_ jogszabáIyofl' vagy a ielen szerződésen alapuló felmondási vagy e|at7ási okok fennállĺrak
- Yá|Ialkozó bármilyen módon megtéveszti az Megrende|őt, vagy valótlan adatot szo|galtat és ez
kozvetlen vagy közvetett módon súlyosan káĺos hatással lehet a lényeges szeĺz.ődéses kötelezettségek
teljesítéséĺe

1.4. Vegyes rendelkezésekése

1. A jelen szerzőđésben nem szabáIyozott kétdésekben a I(bt., a Ptk., va|amint a vonatkoző
minden kori hatályo s j o gs zab áIy ok täny adők,

2.Felek kifejezetten ńgziik, hogy a szetződés teljesítéséte a l(bt. 140. s (1)-(9) bekezdése nem
tányadő.

3.A felek megállapodnak, hogy a szetződés teljesítése soĺán közöttiik felmeľĹiĺtvitás kétdéseket előszoĺ
megkíséĺlik közvetlen tfugya|ások uýán rendezn,
Az egyeztetés eteđménytelensége esetén fordulnak a bítósághoz. Jogvita esetéľe a megtendelő
székhelye szerinđ bíĺőságklzárő|agos illetékességét kotik |ĺ szeĺződő Íelek.

4.Megtendelő és a Yát]alkozó tudomásul veszik, hogy a munka közbeszerzés teljesítéséhez
kapcsolódik, í8y 

^ 
munka ellenéĺtékének kifizetése során az adőzás ĺendjétől sző|ő 2003. évi XCIL

törvény 36/A' $-ának (1) bekezdését kell a|kalmazni. A szo|gáLtatő tészéte havonta nettó módon
számitott 200.000 fodntot meghaladó összeget a megĺende|ő abban az esetben fizet|<lha

a) aYáilalkozó bemut^t, át^đ vagy megktiĺd 30 napnál nem ĺégebbi nemlegesnek minősüIő
együttes ađőigazo|ást,
v^gy
b) a Vállalkoző ahflzetés időpontiában szercpe|aköztattozásmentes adőzőiadatbázisban.
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5.,{mennyiben a jelen szetződés bármelyik ľenđelkezése érvénytelenné válna, a szetzőđés tobbi tésze
továbbrais hatályos és érvényes ĺrla:-ađ. Ebben az esetben a feleknek oIyanmegállapodásľa kell jutniuk,
amely leginkább megfelel az érĺéĺytelenné vált ĺendelkezés eĺedeti céIjáĺak.

6.Á Megenđelő a I(bt. 136. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az a|ÁbbĺakatĄa e|ő:
a) Yá17a1koző neĺľ' Ílzethet, illetve számolhat e| a szetződés teljesítésével osszefüggésben olyan
költségeket, melyek a l(bt. 62. s (1) bekezdés k) pont ka-kb) a|ponqa szerinti feltételeknek nem
megfelelő táĺsaságtekintetében meĺti.lnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles iovedelmének
csökkentésére alkalmasak;
b) z szetződés teljesítésének teljes időtaÍtama alatt ĺrlajdonosi szeĺkezetét a Megtendelő számára
megismeĺhetővé teszi és a Kbt. 143. s (3) bekezdése szerinti iigyletekĺőI a Megĺendelőt haladéktalanul
értesíti.

7. Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítés soľán létĺejóvő, szetzői jogi véde|em a|á eső
alkotáson Megendelő teriileti kor|átozás nélkiiĹi, Llatátozatlan iđe1ű,, |<lzárólagos és hatmađik
személynek áta'đhatő felhaszná|ási jogot szeÍez) továbbá jogot szetez az a|kotás (terv) átdolgozására is.
Felek megállapodnak, hogy a létĺejavő szerzői jogi védelem alá eső alkotások a Megĺendelő
ĺrlaj donába keĺtiłnek.

8. Á. Vállalkoző vä|la\ja, hogy aközbeszetzési e|járáshoz és az alapján kötött szeruőđés teljesítéséhez
kapcsolódó dokumentumokat a teljesítés Megĺendelő áItah e|fogzdását követő 5 (ö0 évigmegőtzi. A
fentiektől eItétően azon dokumentumokat, amelyek a szetzőđés megszűnésekor a Megrendelő tészéte
átadásn keĺtilnek (szerzőijogi védelem a|á eső művek, alkotások) csak a Megtendelő számára tijtténő
átađás időpontjáig koteles a Megrende|ő megőnzrĺ. Ezen dokumentumok őtzéséĺőI azok áwéte|ét
követően a Megtendelő, mint ĺrlajdonos köteles gondoskodni.

9.Yálla|koző z szeĺzőđés teljesítése soľán, kommunikáciőjában, viselkeđésében nem közvetít
szegregáciőt, csökkend. a csoportokta vonatkoző előítéleteket.

1.0. Jelen szetződés teljesítése, éĺtelmezése kapcsán a Felek a dokumentumok alábbi sorendiét
határozzákmeg:

a) .,Ą Felek á\tal megkötött szerződés
b) A közbeszetzésí ehjfuás ajánlattéteh felhívása
.) ,Ą közbeszerzési eIjátás aján|attéteh đokumentációja és a |iegészítő tt1ékoztatás
(amennyiben releváns)
d) Á közbeszetzési el1árásbaĺ benýtott és elfogadott aján|at és annak hĺánypőtlása
(amennyiben televáns)

Felek megállapodnak, hogy fenti b.)-d.) pontokban ítt dokumentumok kiilön csatolás nélktil is ielen
szetzőđés mellékletét képezik.

1.1.. Jelen szetzőđést szetződő felek elolvasás és megéĺtés után, mint akaĺatukkal mindenben
megegyezőt jőváhagyő|ag 4 pé|dányban a|áiĺták, amelyből 3 példány a Megtendelőt és 1 péLdány a
Yálla|kozőt l]Let.

Budapest, 2017. . .. ,,....."

Megrendelő Yá'|la[koző
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Budapest, Vlll. ker. Vas u. 14.

Ga|éria Negyed

osszesítő

anyagdíj munkadíj
1 Építész o o
2 Gépész 0 0
3 Elektromos 0 0
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) 1.0 ldeiglenes segédszerkezetek

Budapest, Vlll. ker. Vas u. 14.

építőmesteri munkák

TéteI
Építési törmelék konténerbe rakása,
e|szá||ítása kijeIti|t Ierakó he|yre, sittjeggye|

együtt
Köfaragó és Vas utca sarkán, a bejárati ajtó
acélkeretének bontása

2.0 Kőmüves munkđk
Vá|aszfaIak bontása
Nyí|ásbontás vá|aszfaIban
Lépcsőszerkezet bontása

Vá|aszfal építése 10 cm név|eges

vastagságban, hornyos-eresztékes égetett
agyag vá|aszfaI téglábó|PoROTHERM PTH 10

N+F jelü, 500x100x238 mm méretü .
Lépcsőkisérő kor|át építése, 10 cm név|eges

vastagságban vá|aszfa||apbó|, hornyos-
eresztékes égetett agyag vá|aszfaI tég|ábó|.

PoROTHERM PTH 10 N+F jelü, 500x100x238
mm méretü fa|azó cementes
mészhabarccsa|,

3.0 Beton és vasbeton munkák:

ZsaIukőfa| építése 25 cm név|eges

méretben, vasa|ássa|, betonozássaI
ZsaIukőfa| építése 20 cm név|eges

méretben, vasa|ássa |, betonozássaI

Vasa|t aljzatbeton készítés e L2 cm
vastagságban

mérték - anyag díj
mennyiség egység anyag díj összesen cisszesen

24 m3

1 egység

55,65 m2
L,6 m2

1,85 m3

54,6 m2

tZ,g m2

Ĺ4,4 m2

2I,7 m2

3,46 m3

3,1 m3

sdb

4db

00

00

00

00
00
00

00
00
00

Szerelőbeton készítése 5 cm vastagságban L,47 m3

00

00

00

00

00

00

00

'. Beton a|aptest készítése, fö|dmunkáva|,.| 
betonozássa|

ir POROTHERM áthídaló e|helyezése, 125 cm

; méretben

ĺ 
'oRoTHERM 

áthída|ó e|he|yezése, 1oo cm

ij méretben

!
ij

t:t

l'l



4.0 Vakolotok, htizott tdgozatot rabicok

Vako|at|everések o|da|faIró| 1,5 cm
vastagságban mész vagy javított
mészhabarcsbó|
VakoIat|everések mennyezetrö| 1,5 cm
vastagságban mész vagy javított

l mészhabarcsbó|

FaIdiagnosztikai szakvé|emény készítése a
nedves oIda|faIró|

Szakvé|emény á|taI megje|ö|t fa|fe|ü|etek
injektá|ása ( tervezet)

oIdaIfaIvakolat készítése felü|etképző
(simító) cementhabarccsal égetett agyag,
beton vagy természetes kö felü|eten 1,50
cm vastagságban, fém e|védőkke|, újonnan
épü|ő faIszakaszon
MennyezetvakoIat készítése sima kivitelben,
1,5 cm vastagságig be|sö vako|ó cementes
mészhabarccsaI sík vasbeton födémen

Lé|egzö vako|at készítése kissé nedves,
sa|étromos o|da|fa|on, a gyártó á|taI elöírt
rétegrendde|, 20 mm vastag puffer
vako|atta|, kÜ|ön téte|ben kiírt vako|at
Ieveréssel és fúgatisztítássa| és festésseI
(WTA rendszer)

474 m2

253 m2

474 m2

24O m2

L32,2 m2

253 m2

474 m2

00

00

00

00

00

00

00

,tĺ
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5.0 Burkoldtok
Pad|óburkoIat bontása bárme|y méretü
burkolólapból (PVc)
LapburkoIat bontása álIagmegovással,
bárme|y méretü burko|ólapból

Fa|-, pi||ér -és oszlop |apburko|at bontása,
bármely méretü burkoló|apbó|
Mennyezetĺ gpszkarton á|mennyezet
bontása

A|jzatkiegyen|ítés készítése, beIső térben,
önterülő pad|ókiegyen|ítőve| 1,5-2,0 mm
vastagságban scHoNoX SuprPIan,

Pad|óburko|at készítése 30x30 cm, 8 mm
vastag, be|téri, nagy kopásá||óságú (PE| 4),
csúszásmentes (Rl1) |apburko|at, LB -Knauf
F|ex f|exibiIis ragasztóvaI ragasztva

Fa|-, pi|lér-, osz|op burkolat készítése 15/15
cm méretü MÁzAs csEMPÉVEL nyitott
hézagga|, a fe|ü|et |etisztításávaI
csemperagasztóba ágyazva
LábazatburkoIat készítése pad|óburkoIat
anyagábó|, fugázva

Lépcsöburko|at készítése 30x30 cm, 8 mm
vastag, be|téri, nagy kopásá||óságú (PEI a),
csúszásmentes (R11) |apburko|at, LB -Knauf
F|ex f|exibilis ragasztóvaI ragasztva

92,4

162,4 m2

m2t62,4

253

35,7

221,9

m2

m2253

fm

fm

m2718

4rr



6.0 Nyílószóró szerkezetek elhelyezése

Bejárati nyí|ászáró bontása
BeIső nyí|ászárók bontása
1. je|ű, bejárati acé|ajtó biztonsági zárra|,

beépítése meg|évő nyí|ásban, Ĺf5/2l7 cm

kétszárnyú

2. je|ű, be|ső tivegezett bejárati ajtó,

t25/206 cm egyszárnyú, ba|os

3. jelű, be|sô tömör ajtó, küszöb|emezze|,
ta ka rólécekke|, zár r a|, rézki I i n cs
garnitúrával, faIszerkezetbe beépítve,
100x2].0 cm-es mérette|,

4. je|íi, belső tömör ajtó, küszöbIemezze|,
takaró|écekke|, zárra|, rézkiIincs
garnitú ráva|,faIszerkezetbe beépítve,
90x210 cm-es mérette|,

5. jelű be|ső tömör ajtó, küszcib|emezze|,

takaró|écekke|, zárra|, rézki Ii ncs
garnitúráva|, falszerkezetbe beépítve,
75x2to cm-es mérette|,

6. jelű, bejárati acé|ajtó biztonsági zárral,

beépítése meglévő nyí|ásban, 99/L77 cm,

egyszárnyú
7.je|ű, be|ső üvegezett bejárati ajtó,

to0/2I0 cm egyszárnyú, ba|os

8. jelű, be|ső egyedi tömör ajtó 90/180 cm

egyszárnyú, balos

9. je|ű, homIokzati nyílászáró (abIakok)

faszerkezetének fe|újítása, hőszigete|ő üveg

eIheIyezése
Fa|azott korlátra e|he|yezett 3 cm vtg. 14 cm

szé|es keményfa fafogódzó
9. je|ű, homIokzati nyílászáró kÜ|ső

acélszerkezetű abIak fe| újítása

10. je|ű, be|ső, kétszányú, tömör ajtó

L80l2L0 cm

2db
4db

1db

1db

00
00

00

00

1db

2db

4db

1db

1db

1db

L2 db

9,6 fm

L2 db

1db

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

i
,f,l

a0
\OÔ



: 7.0 Festés, mózolós, tapétőzős

'j Festés, vizes bázisú festékkeĺ, két rétegben,

1 sima g|ette|t fe|ületen l-es színkategóriáva|

-i (fehér vagy paszteĺ| színekben)fe|ü|et

.i |ökészítése kiilön téte|

i.1 ta|burkolat g|ette|ése 2 rétegben Rigipsz

.i .endszerre|, porta|anítássa|, sarkok, é|ek

'l |egcimbö|yítéséve|, csiszolással, sima, vako|t
,. fe|ü|eten.Rigips 3-6mm; Rigips 0-3mm

Be|ső nyi|ászárok mázo|ása, szine fehér
HomIokzati acél nyi|ászáró mázo|ása, szine
szÜ rke

8.0 1zigetelés
1 rtg. modifiká|t bitumenes vastag|emez
eIheIyezése

9.0 Lakatos munkák
Kőfaragó és Vas utca bejáratáná|, az utcai
acé|oszlopokkaI azonos osz|opok Iegyártása

beépítése, fe|üĺetkeze|ése
összesen

823,5 m2

823,5 m2

52,4 m2

L2,9 m2

28,7 m2

6db

00

00

00

00

00

00
00

4r,





17. Épületgépészeti csővezetékek szere|ése

Ssz. Tételszám
TéteIklírás

KV árazott Egységre jutó A tétel ára iisszesen
Normaidő Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

2 REHAU RAUHIS, REHAU RAUTITAN flex (RAU-VPE/PEXa)

és

REHAU stabiI cső (RAU-VPE/PE-Xa) szere|ése
toIdóhüveIyes kötésekke|,

egy toIdóhüVelyes csatIakozó idom,
DN 15

REHAU fa|ikorong be|ső menette| 20-bm Llz, 13845]-

6db 0,0s 0 0

3 REHAU RAUHIS, REHAU RAUTITAN flex (RAU-VPE/PEXa)

és

REHAU stabiI cső (RAU-VPE/PE-Xa) szere|ése
toIdóh ĹiveIyes kötésekke|,

egy toIdóhüve|yes csat|akozó ĺdom,
DN 15

REHAU kÜ|sőmenetes csat|akozó 20-km, L/2

4db 0,05 00

4 REHAU RAUHIS, REHAU RAUTITAN flex (RAU-VPE/PEXa)

és

REHAU stabiI cső (RAU-VPE/PE-Xa) szerelése
toIdóh üVeIyes kotésekke|,

három toIdóhüVe|yes csat|akozó idom,
DN 15

REHAU T-idom egyen|ő ágakka| 20-20-20,

1 REHAU RAUH|s, REHAU RAUT|TAN f|ex nagy nyomáson
térhá |ósított poI ieti|én cső ( RAU.VPE / P E-xa)
szere|ése szabadon, faIiékre rögzített
tartószerkezetre, toIdóhüveIyes kötésekke|,
csőidomok né|kü|, szakaszos nyomáspróbával,
DN 15

REHAU univerzá|is RAUT|TAN flex cső tekercsben,
2Ox2,8 10 bar, 70 C fok, 130380

20 m 0,27

4db

5 PVC-cső |efo|yóvezeték szere|ése

szabadon, horonyba vagy pad|ócsatornába,

tokos, gumigyűrűs kötésekke|, csőidomokka|,
szakaszos tĺimörségi próbával

50 NÁ
PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1'8x2000 mm

tokosvégű
15m

6 PVC-cső |efolyóvezeték szere|ése

szabadon, horonyba vagy pad|ócsatornába,

tokos, gu migyűrűs kötésekke|, csőĺdomokka|,

0,13

00

00

000,74

rŕ



7 PVC |efolyócső vezeték szere|ése

tokos, gumigyűrűs kcitésekkel,

há romcsat|akozású csőidom
50 NÁ
PVC |efo|yócső e|ágazóidom KAEA 45 fok 50/50 mm
froccsöntött

zdb 0,56 0 0

8 PVC Iefo|yócső vezeték szere|ése

tokos, gu migyűrűs kcitésekke|,

háromcsatIakozású csőidom
100 NÁ.
PVC |efo|yócső e|ágazóidom KAEA 45 fok 110/50 mm
fröccsöntött

zdb 0,88 0 0

9 PVC |efo|yócső vezeték szere|ése

tokos, gu migytlĺrűs kötésekke|,

háromcsat|a kozású csőidom
1oo NÁ
PVC Iefo|yócső e|ágazóidom KAEA 45 fok 110/110 mm

fröccsöntött
zdb 0,88 0 0

10 REHAU univerzá|is RAUT|TAN stabi| ötrétegű cső
(PE-X/A|/PE) aIu'betéttel, oxigéndiffúzió mentes,

faIhoronyban vagy padlószerkezetbe szerelve

toIdóhtiVe|yes kcitésekke|, csőidomok né|kül,

szakaszos nyomáspróbával, DN 12

REHAU univerzá|is RAUT|TAN stabil cső tekercsben,
16,2x2,6 mm, 10 bar, 95 C fok,

sza kaszos tömĺirségi próbával
1oo NÁ
PVC vízvezetéki |efo|yócső, KAEM 110x2.2x2000 mm
tokosvégű

4 m 1,18

t7O m

11 REHAU univerzá|is RAUT|TAN stabi| ötrétegű cső
(PE-X/AllPE) aIu.betétte|, oxĺgéndiffúzió mentes,

faIhoronyban vagy pad|ószerkezetbe szere|ve,

toIdóhÜveĺyes kötésekke|, csőidomok né|kü |,

szakaszos nyomáspróbáva|, DN 15

REHAU univerzá|is RAUT|TAN stabi| cső tekercsben,
2Ox2,9 mm, 10 bar, 95 C fok,

45m

12 REHAU univerzá|is RAUT|TAN stabi| ötréteBű cső
(PE-x/ 

^| 

/ PE) aIu.betétte|, oxigéndiffúzió mentes,

faIhoronyban vagy pad|ószerkezetbe szere|ve,

toIdóhüVe|yes kötésekke|, csőidomok né|kül,

szakaszos nyomáspróbáva|, DN 20

REHAU univerzá|is RAUT|TAN stabi| cső 5 m-es

szá|ban, 25x3,7 mm, 10 bar, 95 C fok

0,L2

0,13

00

00

00

ł,^ĺ

*t,



15m

13 REHAU univerzá|is RAUT|TAN stabi| ötrétegĺí cső
(PE-X/A|/PE) aIu'betétte|, oxigéndiffúzió mentes,
faIhoronyban vagy pad|ószerkezetbe szere|ve
toldóhüve|yes kötésekke|, csőidomok né|kri |,

szakaszos nyomáspróbáva|, DN 25
REHAU univerzális RAUT|TAN stabi| cső 5 m-es
szá|ban, 32x4,7 mm, 10 bar, 95 C fok,

5m o,t7 00

14 REHAU RAUHIS, REHAU RAUTITAN flex (RAU-VPE /PEXa)
és REHAU RAUT|TAN stabi|(PE-X/A||PE) cső szere|ése
toIdóhüveIyes kcĺtésekke|,

három toIdóhüve|yes csatlakozó idom,
DN 15

REHAU T-idom egyen|ő ágakka| I6-t6-L6,
22 db O,t4 0 0

15 REHAU RAUHIS, REHAU RAUTITAN flex (RAU-VPE/PEXa)

és REHAU RAUT|TAN stabil(PE-X/A|/PE) cső szere|ése
toldóhüvelyes kötésekke|,
három toIdóhĹive|yes csatIakozó idom,
DN 15

RE HAU T-idom szűkített e|ágazássa |, 20-16-20,
4db O,L4 0 o

16 REHAU RAUHIS, REHAU RAUTITAN flex (RAU-VPE/PEXa)

és REHAU RAUT|TAN stabi|(PE-X/A|/PE) cső szerelése
toIdóhüveIyes kcitésekke|,

három toldóhtiveIyes csat|akozó idom,
DN 15

REHAU T-idom szűkített e|ágazássa| és átmenő ággaI

20-t6-L6,
4db O,14 0 o

17 REHAU RAUHIS, REHAU RAUTITAN flex (RAU-VPE/PEXa)

és REHAU RAUT|TAN stabi|(PE-X/A|/PE) cső szere|ése
toIdóhüveIyes kötésekke|,

három toIdóhüve|yes csat|akozó idom,
DN 15

REHAU T-idom bőVített elágazássaI t6-20-t6,
zdb 0,r4 0 o

18 REHAU RAUHIS, REHAU RAUTITAN flex (RAU-VPE/PEXa)

és REHAU RAUT|TAN stabi|(PE-X/A|/PE) cső szere|ése
toldóhÜveIyes kötésekke|,
három toIdóhüVe|yes csatlakozó idom,
DN 15

REHAU T-idom bővített e|ágazássa| 20-L6-25,
2db 0,L4 0 o

0,14 00

"ď.T/-)



19 REHAU RAUHIS, REHAU RAUTITAN flex (RAU-VPE/PEXa)

és REHAU RAUT|TAN stabil(PE-X/A|/PE) cső szere|ése
toIdóh üveIyes kötésekke|,
három toIdóhüvelyes csatlakozó idom,
DN 15

REHAU T-idom bővített e|ágazássa| 20-20-25,
zdb O,L4 0 o

20 REHAU RAUHIS, REHAU RAUTTTAN flex (RAU-VpE/pEXa)

és REHAU RAUT|TAN stabi|(PE-X/A|/PE) cső szere|ése
toIdóhi.ivelyes kötésekke|,
három to|dóhüVe|yes csat|akozó idom,
DN 25

REHAU T-idom szűkített elágazással és átmenő ággaI

32-t6-25,

zdb 0,2t 0 o

Munkanem tisszesen: 00

18. Víz- központi fűtési berendezések, szerelvények szere|ése

] Ssz. Tételszám
Tételkiírás

KV árazott Egységrejutó Atétel ára iisszesen
Normaidő Anyag Munkadíj Anyag Munkadíi

1. Kéto|da|on menetes szere|vény e|he|yezése,
kĺi|ső vagy be|ső menette|, i||etve ho||andivaI

csatlakoztatva,
15 NÁ
Sárgaréz saroksze|ep asztoss t/z"

3db

2 Fűtőtest szere|vény elhe|yezése

kÜlső vagy be|ső menettel, i||etve ho||andivaI

csatlakoztatva,
15 NÁ
CsatIakozó csaVarzat ürítési Iehetőségge|,

beépített szelepes radiátorokhoz
VEKOLUX NA15

2L db

3 Fűtőtest szere|vény e|he|yezése

kü|ső vagy be|ső menette|, i||etve ho||andivaI

csatlakoztatva,
15 NÁ
Heimeier Standard kézikerék

f7 db

4 Y ízmér ő hite|esítve, e| he|yezése kétoIda lon
kü|ső menette|, i||etve ho||andivaI csatlakoztatva
15 NÁ
MoM PR|MoM Qn 1,5 egysugaras, szárazonfutó,
szárnykerekes |akásvízmérő hidegvízre (30 C f-ig),

vízsz.iIl'függ.beép.L=110 mm, 1,5 m3lh

o,54

o,5Ą

00

00

J,ĺ
c{n-rc

0,54 00



zdb

5 KoNDENZÁc|os GÁZKAZÁN
BUDERUS G8042-L4 V2 tip.

Qn= 13,3 kW; Qmin= 3,3 kW
Kéményjárat bé|e|éssel,

Főkétüsz ügyintézésseI

zdb

6 Mosogató e|he|yezése és bekötése,
hideg-meIeg vízre, csapte|ep né|kü|,

acé||emez vagy rozsdamentes acél kivite|ben,
egy medencés, támaszra, á||ványra

Rozsdamentes Iemez háztartási mosogató
egymedencés HM 500

2db

7 Mosdó berendezés e|helyezése és bekotése,
hideg-meIeg vízre,
csapte|ep né|kti|, Ieeresztő szeIeppe|
Porce|án mosdó, 60 cm 4196 A fehér,

2db

8 WC berendezés elhe|yezése és bekötése,

csészéve|, ti|ésdeszkáva|, öb|ítőtartálIya|,

tartozékokka|, tarta|ék eIzáró szeIeppel,
aIsó csatIakozású

Porce|án mé|ytib|ítésűWC csésze 4033 A
fehér

2db

9 Vizes berendezési tárgyak
bűzeIzáróinak feIszere|ése

K|udi-Rotexa Mu|ti be-, |e-, és tú|fo|yógarnitúra,

|átható + látható rész,kr.,
4db

45

0,56

L,45

r,96

3,04

0,82

00

00

00

00

00

00

10 Acé|lemez |apradiátor e|he|yezése,

széthordássa|, tartókka|, bekötésse|,

sima iIletve konvektor típus,
1 soros, beépített sze|epes

1600 mm-ig

VoGEL& NooT Kompakt |apradiátor l-soros konvektor
|emez borítássa|, 11KV 600x 400 mm

4db L,28 0 0

11 Acé||emez lapradiátor eIhe|yezése,

széthordássa|, tartókkal, bekötésse|,

sima i||etve konvektor típus,
2 soros, beépített szelepes
1600 mm-ig

VoGEL& NooT Kompakt |apradiátor 2-soros,

1 konvektorlemez borítássa|, 21KV-s 600x 400 mm

002db 2,07

,,4'r1



12 Acé||emez Iapradiátor eIhe|yezése,
széthordással, tartókka|, bekotésse|,
sima il|etve konvektor típus,
2 soros, beépített sze|epes
1600 mm-ig

VoGEL& NooT Kompakt |apradiátor 2-soros,
2 konvektor|emez borítássa|,22Kv 600x 520 mm

1db 2,O7 0 0

13 Acél|emez |apradiátor e|he|yezése,
széthordássa|, tartókka|, bekötésse|,
sima i||etve konvektor típus,
2 soros, beépített sze|epes

1600 mm-ig

VoGEL& NooT Kompakt |apradiátor 2-soros,

2 konvektor|emez borítássa|,22Kv 600x 600 mm

2db

14 Acé||emez |apradiátor e|he|yezése,

széthordássa|, tartókka|, bekötésse|,
sima il|etve konvektor típus,
2 soros, beépített szelepes
1600 mm-ig

VoGEL& NooT Kompakt |apradiátor 2-soros,

2 konvektor|emez borítássa|,22Kv 600x 720 mm

8db

15 Acé||emez |apradiátor e|he|yezése,

széthordássa|, tartókkal, bekötéssel,
sima i||etve konvektor típus,
2 soros, beépített sze|epes

1600 mm-ig

VoGEL& NooT Kompakt |apradiátor 2-soros,

2 konvektor|emez borítássa|,22Kv 900x 720 mm

1db

16 Acé||emez Iapradiátor eIhe|yezése,

széthordássa|, tartókkal, bekötéssel,
sima i||etve konvektor típus,
2 soros,beépített szeIepes

L600 mm-ig

VoGEL& NooT Kompakt |apradiátor 2-soros,

2 konvektor|emez borítássa|,22Kv 900x 920 mm

1db

17 BUDERUS GYÁRI

FÜSTGÁZELVEZETŐ REN DszER

8O/t25 mm

2db

2,07

2,07

2,07

2,07

00

00

00

00

J,J
,/

a5

00



18 Gázvezeték szerelés gázterv

készítéssel, gázmíj

ĺigyintézéssel, a|ternatív
megoldás korszerii infrapanel
fiitési rendszer kiaIakítás

l

2 kész|et

Munkanem összesen:

19. Szellőzés szerelése

Tételszám
TéteIkiírás

KV árazott Egységre jutó

Normaidő Anyag Munkadíj
A tétel ára tisszesen
Anyag Munkadíj

1 HURoKÁN szagelszívó

2db L,54

Munkanem ässzesen:

21. Villanyszerelési munkák

Tételszám
TéteIkiírás

KV árazott Egységre jutó
Normaidő Anyag Munkadíj

A tétel ára összesen
Anyag Munkadíj

1 Star 10 literes
mosdó a|á szere|hető

nyomás né|kü|i boj|er,

csapteleppel
1db

2 Tesy Compact Line GCU 1515 L52RC

e|ektromos vízme|egítő, 1500 W, 15 l,

Mosogatók a|á szereIhető
1db

o,84

o,84

Munkanem összesen:

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése

17 Épü|etgépészeti csővezetékek szere|ése
!8 Yíz- központi fűtési berendezések, szere|vények szere|ése
19 Szel|őzés

21 Vi||anyszere|ési munkák

Anyagköltsé1 Díjkö|tség

0

0

0

0

0
0

0

0

,ŕ.ľ-k..

|. Fejezet munkanemei összesen
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