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2. E,tiárás faltáia
A l{bt. 115. s (1) bekezdés szerinti hiĺdetmény nélküli tfugya|ás nélküli közbeszerzési eljátás

3. Á közbeszetzési dokurnentumokat az Ąán|atk&ő képviseletében eljáró bonyolító SfeÍveuet kiildi
ÍrLeą az aján|attébe felkéľt gazđaság1 szervezeteknek, elektronikus úton.

4. Á szeĺződés megnevezése táĺgya, mennyisége:

Euľópa Belváľosa Pĺogĺam II, aPa|otanegyed Kultutális VáľosmegűĄítása pÍogfam keľetén
belül a Vas u.14. szám alatti helyiségek felúiítása

Mennyiség:

A Buđapest VIII. Vas utca 14. száĺĺĺ aLatt tz|á|ható épi.ilet (Hrsz:36489/0/^/1) 249 Ír'2 alapteńiletű
helyiségét a tervek alapján megosztásta keĺi.iürek, igy gaIéna funkcióra két önálló helyiség keľüt
|ĺa|akitasra. Belső ta|kja|a|ĺtással a 249 m2 helyiség teriilete két ĺészĺe osztódik, mĄekhez a meglévő
két lejfuat, illetve a heýiségeket megosztő Íalazatbaĺ kiďakítandó kétszáný áĺ9árő ajtő biztosiga a
bejutást.

A hĄiségek ĺisszes fz|azztainjektílás :utaĺ falszáńtó vakolatot új fehér festést k'p.Á padlóbuĺkolatok
cseĺélendők.
,Ąz összes homlokzati ablak és bejfuat fe|űjítzndő, cseľélendő.
,Ą teljes felujítással az épuletben helyet kap egy-egy todz, teakonyha, wc, nktxf ak.
Ui vĹz és csatoma ágvezeték kiépítése szükséges. Flités a megLévő gĄzvezeték tendszer
széwáIasztásávĄ kiilón mérők kiépítésével ciĺkókészülék bŁtosításával történik.
Az elektromos háIőzat széBrá|asztlĺa' ki'ilön méĺőkkel keľtil kiépítéste.
A konkĺét mennyiségeket az árazatLan köItségveté s tafia|mazza.

5. Szerződés mephatátozása: Kivitelezésí szeruődés

6. I(etetmegállapodás kötéséte, đinamikus beszetzésiľendszer a|ka|mazására, elektronikus árlejtéste
nem keľiiĺ sor.



7. Szerző<lćs tclicsítési hatátideje; szcrződésl<ŕjtóst<il íl() lrapig tartőhatá,rozottiĺJőtar.tanr. A kivitclczćs
teljesítósi hatáĺideje a|att a Mcgrendclő a sikctcs ós hiánytalan átacJás-áwótcli cliáľáS bcfcjczćsćt
érti.

B. Teliesítés helye: BudapestVIII. Vas utca14. (Hrsz':36489/O/^/1)
NUTS-kód:101

a.) Á beruházás fedezete részben a Budapest Irőváľos onkoĺmányzata és a Budapcst l]őváros VIII.
keri.iltJózsefvátosi onkotmányzatkőzőtt megkotöttTámogatási Szeĺződés keretébcn történik.

Az aján|attéte|, a szetződés és a szám]akifizetésénck pénzneme a forint.

b') Fizetési ütemezés: Megtendelő 7 végszámla benýtásáta biztosít lehetőséget 
^s z etz ő déstervez etb en meghatatozo ttaknak megfelelő en.

c.) Á szetzőđés szeĺinti és a jogszabályoknak megfelelő számLa kifizetése a Ptk. 6:730. s (1)-(2)
bekezdésétől eltérően, a I(bt. 135. s (1)-(3), valamint (6) bekezdései, valaĺnint 322/2015. orlo l
I(otm. ľendelet, valamint akőzbeszetzési dokumentációban foglaltaknak megfelelően töfténik.

d.) ÁjánlatkérőaKbt. 135. s @ bekezdésea|apjánaszetződésben foglalt, atafia|é|<kerctésáfanélkiil
számitott ellenszolgáltatás So/o-át eI&ő éttékű' előleget biztosít, előleg szátlůa ellenében. Az előleg
a v égszírnJából kerĹil levonásra.

e.) Ajánlatk &ő jótáilásí biztosítéko t határoz meg a következők szerint:
Ajáľdatkérő a szetződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények bŁtosítékaként legfeljebb a
szerződés szerinti, áIta|ános fotgalmi adó nélkiil számitott ellenszolgáItatás 3o/o-átt e|érő éttékű,
jőtálLási biztosítékot hatátoz meg. Á jőtáiLási biztosítékot a sikeĺes ěs 5ĺányta|an átadás-áwéte|l
jegyzőkőnyv a|áfuásakor kell tendelkezésre bocsátani. A jőtá||ásibŁtosítéknaĹ a fenti időponttól a
jőtáLlásí időszak ídőtzttamára kell ĺendelk ezéste á|]lĺa.

Az ajánlattevőknek az ajőnlatukbzn _ az ajántaĺ nyllatkozat részeként _ rynLatkozniuk kell a fenti
bŁtosíték határidőben történő benY(Ątásfuő|.

f.) Y onatkoző jogszabźiyok kíilönösen:
. Lz adőzís rcndj&őI szőIő 2003. évi XCII. törvény
- a közbeszetzésektőIszőIő 2015. éuICXLIII. töĺvény (Kbt.)
- aPolgllnTciľvénykönyvtől szőlő 2073. évi V. torvény (Ptk.)

g.) A részletes fizetési feltételeket az ajánJaĺ dokumentáciő tészét képező szerződés teÍvezet
t^rtalfrrazza.

A szetződés sotán 
^z 

egyenesÁFÁ fin"n'zfuozás szabźůyaiaz táĺyađők.

Á kifizetések tekintetében hivatkozunk az adőzás ľenđjéről szőIő 2003. évi XCII. törvény ('Ąľt.)
36/A. $-ára, továbbá' az á|]anháztanástő| szőtő 2071. évi CXCV törvény 41. s (6) bekezdésében
ÍoglaLtakra. amely szerint akozbeszetzés eredményeként nem kĺithető érvényesen szerződés o|yan
jov sz1méllyel, jogi személyiséggeI nem ĺendelkező sfefrrezettel, illeťve szętződés aLapján nem
teljesíthető kifizetés olyan szerv ezet tészéte, ame|y nem min.ős u7 äiáthatő szeryezetnek.

VáItozatokta (altematív) ajáĺ.iatokta vonatkozó infoĺmációk Ajáĺúatkétő többvá|tozatu
(alternatív)ajárilatotelfogadazz|ábbiakszeľint:

3l /Ír
l/

h.)

i.)

10.



Ájáĺrlatkórő alapaiánlatként (nem változatotképező) a műszaki ĺlokumentáció szcľirrt.i' a lrrcglćvó
gázvezcték ľcn<lszcĺ széwá|asztását követő, külon rnéľők kiépítésével, ciĺkókészülćl< biztrrsításával
toĺténő koľszcrűsítését éĺti.

Álteĺnatív (azaz az a|apajáĺ|atvá|tozatatképező) ajánlat a|att aján|atkéń a gázvezeték tcnĺlszcr hclyctt
k ors z erű in fĺa p a n cI - fű té.s |<la|a|<ltás át értl'

Ajánlatk&ő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a|tetnativ ajánlatot csak abban az esetben nyűjthatnak
b e, h a a|ap ajánlatot (nem v á|to zatot kép ez ő) aján|ato t is b enyu j tan ak.

Az alap és az esetleges altetnatív Ąánlanak is meg kell felelnie akozbeszetzési dokumentá,ciőt ń,szét
képező műszaki leírásban foglaltaknak.

11. Vételi iogra (opcióĺa) vonatkozó információ: vételi jog nincs.

12. Részaiánlattétel |ehetősége vagy |ĺzáńsa: Részelĺĺe toténő ajánLattéte| nem lehetséges. Az
ajän|atkérő a Kbt. ó1. s (4) bekezdés alapjän tájékoztaýa az ajánllttevőket, hogy ĺészekľe töĺténő
ajáĺ|attételnem lehetséges, mivel a kivitelezést egységes beruházásként kell kezelni.

1 3. Mephos szabbításta vonatkozó információ
A szetződés meghosszabbítható: nem

1 4. Szerződést bŁtosító mellékkötelezettségek

I{ésedelmi kötbér:
AmennyibeĺYátlz|koző a szetzőđés szerinti bármely kötelezettségéthatándőben flem teljesíti, illetve
fe|zdatajnak teljesítésével olyan okbóI, amýért felelős késedelembe esik, késedelmi kötbéĺt koteles
Bzeti.
Á késedelmi kötb& méĺtéke vál|a|kozô ajänlatában tett vát7aLása a|apjáĺ. 7o/o/naptán nap, össfesen
maximum a nettő ellenszolg,ált atás 20o/o-a,

Hibás teliesítési kotbér:
Mértéke megegyezik a késedelmi kötbérĺe vonatkozó mértékkel. Hibás teljesítés esetén a Megtendelő
á|tzltótéĺt bejelentés és a javirható hiba megszüntetése közötti időszakn teľ|ed ki.

Meshiúsulási kotbét:
Amennyiben a Vállalkoző jelen szetződésbeĺ megLlatÁrozott f,e|adatait részben vagy eýszben nem
teljesíti - ide éĺtve ktilönösen azt 

^z 
esetet is, amennyiben a Vállalkoző a teljesítéssel olyan okbó|

ameLyért felelős 10 napot meghaladó késedelembe esit vagy hibás teliesítés esetén atĺbát 70 nap a|att
nem javiqa ki teljes korűen, és MegtendeLő ezét' a szeĺződéstől eláll - a Vállalkozó meghiúsulási
kotbéľt köteles frzetni a Megĺendelő tészére. A meghiúsulási kötbéĺ méĺtéke a nettő ellenszolg'áltatás

30 o/o-a.

Jótállási biztosíték:
Megtendelő a szetződés hibás teljesítésévelkapcsolatos Ęények biztosítékaként legfeljebb a szerzőđés
szerinti, á|ta|ános fotgalmi adó nélkiil számitott ellenszolgáltatás 3o/o-át eléĺő értélĺű jôtállási
bŁtosítékothatÁtoz meg. A jőtźtl|ási biztosítékot a siketes éshlányta|an átadÁs-áwéte|l' jegyzőkönyv

aláításakot kell ĺendelkezéste bocsátani. A jőtáiLásibŁtosítéknak a fenti időponttól a jőtił|Iásiídőszak
iđőtattzmára kell tendelkezésre állna.

1 5. Á nveĺtes közos ajánlattev ők a|ta| |éuehozandő pazdá|ko dő szetv ezet:

Ajánlatkérő nem teszi iehetővé a Kbt. 35. s (9) bekezdése szerinti projekttáĺsaságLétrehozását.

N



AjánLarkéń a ptojekttarsaság létreh ozását ScÍ) az <lnálló, Seĺĺr a közös aiánlattcvők csctćbclr lrclrr tcszi
lehetővé.

Az e|járásban nem |ehetĄánLattevő, a|váLLa\koző, és ncm vehet részt azalkalrnasság igaz.o!ásában olyan
gazdaság1szeĺeplő, akivel szemben a Kbt. 62. s (1) és (2) bekezdésében meghaarczott kizáró okok
bármelyike fennáll.

Igazolási mód:
A 321/2015. (x.30) Korm. ĺendelet 17. $ (1) bekezđése alapjáĺ az aján|zttevőnck az aján|atában,
egyszetíl nlJl7atkozatot kell benyi|tania atő|, hogy nem trttozik a fentiekben meghatátofott kizárő
okok hatálya a|á, va|an)nt a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontj át a 321/2O15' (x.30) I(otm.
rendelet 8. $ i) pont ib) atpontja és a 10. $ g) pont gb) alpontjábaniog|attak szerint kell Ęazolĺri.Az ajánLatkérő elfogaď1a,ha af aján.iattevő a 321/2075. 1X.30.) Korm. rendelet 7. $ szednti _ kotábbi
kózbeszetzési eljátásban felha'sznáIt - e,gységes euĺópai közbeszeľzósi dokumentumot nyrijt be,
feltéve, hogy az abbzn foglalt információk megfelelnek a vaLősá'gnak és tartalm azzák az 

^iat.,Já*etá|ta| a kizárő okok igazolása tekintetében megkövetelt információĹat'

Az alváila|koző és adott esetb en az alka\masságigazo|ásábaĺr,észwevő más szewezet vonatkoz ásában
az aján|attevőnek nyilatkozatot kell benyűjtarua atő|, hogy az érintett gazdasá'gs szeteplők
vonatkozásában nem án]n^k fenn a fentiek szerinti k'lzárő okok.

Az ajánlattevőnek továbbá nyi]atkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhe z netnvesz Ęénybe a I(bt.
62. $ szedn ĺ aľváLLa|kozőt.

Az ajátiatk&ő |<lzĄa az e|jfuásbőI azon ajánLattevőt' akivel szemben, vagy akinek a|vá|7a|kozőjáva|
v^gy Lz alkalmassági igazo|ásban tészt vevő szefrrezetével szemben a kjzárő okok az e|ifuás során
következnek be.

A |<lzfuő okok fenn nem a)lásata vonatkoző, zz aján|attevő ahta| tett nyilatkozatoknak a jelen
ď1án|attéte|i' felhívás megkiildésének napjánál nem tégebbi keltezésűnek kell lenniük.

Szakmutevékenység végzésétevonatkozó alkalmasság előfuása: -
Szakmal tevékenység végzéséte vonatkoző alkalmasság 

.tgazo|ás: 
-

Áz alkďmasság minimumkövetelménye(i)nek meghatározása:

Álkalmas az zján|attev ő:
P.1. Ámennyiben az a1án7attételi hatándőt mege|őző harcm méĺlegfordulónappal |ezártüzleti évben
összesen (ahatom év z|att) tendelkezik legalább nettó 38 millió forint teljes _ ált^|á,no" forga|mi adő
nélktil számitott _ átbevétellel.

77.

P.1'. Az ajánlattevőnek az ajáĺilatban benyujtandő nl1lLarkozatban nyilatkoznia kell, hogy az a1tala
igazolrukivánt alkalmassági követelmények teljesi'ilnek, annak az Ąánlattevő teljeskörűen megfelel.



A gaýarźgi .r7'creplĺí aialkalmassĺźgi ki;uet.elnéryek ĺe!'csíĺé.ľére uonaĺkoió rés7letes adaĺokat ĺar|alnaý, ai.ľliĺilti'ľl
negindíĺóJ.elĺlhłál.han előírt n1ilatkoiatait az aiánlatkétő Kbt. 69. S-a szednti felhívására kiiĺe/c,r lzcnyĺłiĺalli
a do ku rľl e n ĺ ĺj ciĺj s ry i n ĺi Ío ľrn á b a n é s tarĺa lo n m a l:

P./ ' A 32ĺ / 20-ĺ 5. (X.30') Koľrn' rendelet ĺ 9.s ( ) be ,keidćsének e) pont1a alapján csaĺolni k,ell a4 diĺi|; lcy/i/jcbbj rzérlegfordulinappal le7lźrt iię/eti éu - általłźnos forgalni adó nélkiłl s4źmítoĺt - t,łu ĺźrbeĺlóĺelĺről .riĺiĺó attĺlcĺi,
cégsryríĺen alĺźírĺ ryilatkoyatot, attól fiiq4ően, hog ai ajánlaĺteuő rnikor jött létre, illeĺue ľłlikor ,keýĺc ,neg a
te ué ke n1 séý t, a ru e n njl i b e n e ie k a i a daĺo k re n de I ke ié sre ĺj l ln a k.

1B. Műszaki és szakmai alkalmasság

Áz alkalmas ság minimumkövetelménye (i)nek meghatározása:

Álkalmas az aján|attevő, amennyib en az alábbiaknak megfelel:

M.1. Alkalmas az ajánLaľtevő, ha rendelkezik az eljátást megindító felhívás megktildésétől visszafelé
számitott 5 évben építési benlházásta és/vagy építési kivitelezési tevékenységĺe ésf vagy
épiiLletfelújításru vonatkoző szetződésszerűen teljesített @efejezett)' ĺefeĺenciávalf rcÍeteĺcíá|<ka|,
amely(ek) éĺtéke eléffe összesen legalább a nettó 28 mitlió forintot.

Á fenti alkalmassági kóvetelmény több ĺefeĺenclava| (egfeljebb 2) teljesítlrető.

Az eIőitt alkalmassági követelményeknek a közös aján|attevők egytittesen is megfelelhetnek (I(bt. 65.

$ (6) bekezdés).

Az a|ka|masság megítéIéséhez szükséges adatok és a megkövete|tigazolasi mód:

M,1. Az ajáĺiattevőĺek az aján|ztban benyújtandó nyilatkozatban csupán nyiatkozlia ke|),, hogy az
á|ta|a igazolni kívánt alkalmassági kóvetelmények teljestilnek, az alkalmassági követelmények
teljesítéséte vonatkoző részletes adatokat nem köteles megadni.

Agaidasági s7.eĺuplő aialkalrzassĺźgi ktiuetelrnén1ek teljuítésére uonatkoąlí ĺis7fetes adatokat furtalrzaąó, aąe!.árĺźĺ
negirĺdíní felhĺuásban előíľt ryilatkoąatait a7 Ęánktkéĺő Kbt. 69. s-a s7,eriüi felbíuására köteles berylújtani a
do kum e nhźció syerin ti forz ában és taĺtalommal:

A 32l/20ĺ5. (X.30.) Koĺrľl. rendelet 2l. s Q) bekeydésének a.) ponfa aląjdn aą Ąánlattételi felhíaás
neýiłldésének napjától úss$elé sýnított 5 éa sonfu befeje4ett (teljesített, műs7aki átadás-átaétellel le4źruh) ,ípítési

beĺabáýsra és/ uagl épĺtéJi kiutele4ési teuékerységre és/ uagl lípiilefelĺłjínźsra uonatko4í rnunk,źinak ismeĺ.tetését, a7
alábbi tartalommal:
. a s7,et7ődés táĺpát
o a s<eąődést ki;tő násikjěl neuét, cĺmét,
. aą elaégieĺt munkák ýlsomlását;
. ai ellensiolglźltatás nethí iissrygét,
. a teljesités id!/.ét (éa/ bó/ nap) (keądĺás és befg/eaés is) és łte!ét,
. a műsiaki átad.ás-áuénl időpon/ĺźt (íu/ bó/ nap)

o nJilatko<ni kell amil, b,8y o telesítés a(előírásoknak és a sryąődłsnek neýlelően töftént.e.

A bemutatott referenciá,kat a 32.| / 2015. (X.30.) Korm. rendelet 2j. ! s7,eint csak a szerződést kőtő másik
fel áItaI kiadott igazolással lehet ieazo]ni. akként, hon az isazollźson fel kell tiłntetni a fent előĺrt
ĺartalmakat.

,ą,IÁNĺerĺúnŐ rBĺszlĺÍrÁsÁne lreĺĺ BB csl'roĺNt l



Áz alkalmasság minimumkövetelménye(i) :

ÁIkalmatlan az ajánlanev,ő, amennyib en az a|ábbiaknak nem felel meg:

SZ7: Be van jegyezve a cégnyilvántattásba vrgy az egyéli váL]a|kozők nylhvántartásába, ncm
Magyatorczágon letelepedett gazdasági szeľeplő esetén be van jegyezve a 2014/24/BU hányclv XI.
melléklete szeľinti hasonló ny:ď:v áĺtartásbz.

SZ7: Ezen alkalmassági követelménynek való megfelelést az ajánLatkétő e|Ienőrzí a céginformációs
szĄá|attő| ingyenesen az elektĺonikusan elérhető cégegyzék_adatok, i]letve .gyén vá|La|kozők

"!:!"ynása alapján, a nem Magyatotszágon letelepedett- gazdaságĺ szetepl'ők eěién a 32L /2015.
*,:, Korm. rendelet 26. s (2) bekezdése a|apjánkell eljáľni.

19. Ertékelési szempont Á I(bt. 76. $ (2) bekezdés c) pontja alapjána legjobb fu-éttékańny értéke|ési
szempontot alkalmazza Lz a|őlbbnk szerint:

Az énéke|ési pontszám alsó és feLsőhata:uL: 1-10 pont.

Ettékelési sfempont Súlyszám
Ajá'nlanfu (ĺettő HUĐ 70

Jś@á," időtattama (12-48 hónap közott) 20
Á szetződés teljesítésébe bevonni kivánt
pľoi ekwez e tő s zakmal tĺlp aisztzl|^tz'
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1. bíÍá|Aí szempont: Az ajárťia*j. át éľtékelési szempont esetében az aján1atevőnek forintban kell
megadnia a szetződés tďjesítéséĺe vonat}ozó a1ánJaifuát.

Ezen éttékelési szempont esetében a megajánJasokat ajáriatkérő a RozbeszetzésíHatőság 2072. évĺ
-61. szárnában m€elent útrnutató III.Ä1. ba) pont szerint a|a|ĺtjzpontszámokká. Ebben ai esetben a
legalacsonyabb érték legkedvezőbb (ezen ajánLatkapja ĺ maximális pontszámot (10 pont), a többi
ajőnlat trxt2'|1n1 elemére pedb a legkedvezőbb tzrtalĺni elemhez vlsLonýtva fordítottan atőnvosan
szímo|ja ki a pontszämokataz a|ábbiképlet szerint:

Á Ęom/Á vizsgá|t * (10-1) + 1.

Ą fentiek szerinđ pontszámot az aján7atkétő megszotozza 
^ 

sulyszámmil', és aztkettő tizedesjegyte
keĺekíti.

A 2. bítáIatti szempont: a jőta|7ás: Az AjánLattevő min. 72 hőnap és max. 48 hőnap jőtĄl|ásra tehet
aján7atot. A 72 hőnap jőtá|lást el nem &ő vÁl]lzlást tatta|maző Ąá,nLatok érvénytelen.Ĺ. ĺ +s hónap
feletti jőtá|Iásvái1a|ást tzrta|maző Ąán|atnem érvénytelen, azonb an azokat aján)atk&ő egyöntetrien 4b
hónapként értékeli. A jőtźůLäs méĺtékét hónapokban, egész számokban kelt megadni.

Á le'gmagasabb métékű jótállást tlttaLmaző Ąätiat kapja a maximális 10 pontot, a tölrbi ajánLat
pontszámz ehhez viszonftva eg.yenes atányosítás módszerévelkap pontszámätaz a|ź'6bo1k szeĺłnt:

A,,",^,/A lęiobb * (10-1) + 1.
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A fentiek szcľirrti pontszámot az aján|atkérő nrcgszorOzza A súlyszámma|, és azt, kctt<i t'izcc|csjcgyľc
keľekíti.

3. A szerződćs teljesítésébe bevonni kívánt pĺojckrvczctő szakmutapaszta|ata

Az ajáĺ|attcvőnek az Ąáriatában be kell mutatnia egy _ a szetződés teliesítésébc bcvonni lĺívánt -
ptojektvczetőt, aki legalább akövetkezők szednti végzettséggel és szakmaitapaszta|attal ľcndclkczik:

_ egyctemi vagy főiskolai végzettség
- a végz'ettség megszerzésétő| számitott lcgalább 24 hőĺap tapaszta|at, építési kivitclezési

tevékenységhez kapcsolóđó ptojektvezetőí ésf vagy építésvezetői teriileten.

Á fentiek alátámasztasáta az a1ánLatevőnek be kell nýjtana a ptojektvezető szakmai oné|etĺa1zát és a
diploma má'so|atát.

Az ajánLarkéĺő a követk ezők szerjnt Pontozza a ptojekwezető szakmaĺ tapaszta|atát:

- 
^z Ąán|attevő 1 pontot kap, ha a szakembeĺ egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és a
végzettség a végzettség megszerzésétőI számitort legďább 24 hőnap végzettség, építési
kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó projekwezetői és/vagy építésvezetői tertileten.

_ az aján|attevő 5 pontot kap, ha a szakembeĺ egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és a
végzettség a végzettség tnegszeflésétől számitott legalább 36 hőnap végzettség, építési
kivitelezési tevékenységhez kapcsolócló pĺojekwezetői ésf vag5, építésr'ezetői terüIeten.

- 
^z 

ď1ánlattevő 10 pontot kap, ha a szakembeĺ egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és a
végzettség a végzettség ÍÍ7egszeÍ,zésétől számjtott legalább 48 hónap végzettség, építési
kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó pĺojektvezetőiés/vagy építésvezetői területen

Kivitelezési tevékenység a|att 
^j^nLrtkéĺő 

építési/felűjitási/eneryetikai felujítási tevékenységet étt.

Az ajánlatkéĺő a fentlek szerinti pontszámot megszoÍozza a siiyszámmaI és azt kettő tizedesiegyte
keĺekíti.

Az e|játás nyeÍtese az, aki az éttéke|ési szempont a|apján a legjobb fu_érték ańný érvényes aján|atot
tette (egtobb pontszám ot szetezte).

20. Fenntattott szeĺződésre vonatkozó információk:

A szetződés a l(bt. 33. s (1)_(2) bekezdése szerint fenntartotť x nem

27 . Adott sz erz ő dést e v oĺztko z ő kotábbi kij zz ététe|: neľr

22. AiáLfl]rattéte|l ]rrztźLĺ.dő: 2077 .

23. Az ajfuiatokbenY(itásának címe: Hajdu Ügyvédi lroda, 1053 Budapest, VámházWt.8.I/3.

24. Azbk\ a nvelv(ek). amelvíek)en az ajánlatok benvúithatókz ĺľ;rawaĺ Aiánlatok más nvelven nem
npijthatóak be.

25. Az eIső alán]at felbontásának időoontia és helve:
HatÄndő:2077.
Hely: Hajdu Ügyvéđi Iĺoda. 1 053 Budap est, Y átlház ktt. 8. I / 3.
Az ď1ánLatok felbontásánáI csak az ajánlatkérő, az ď1ánlattevők, valamint az áIta|uk meghívott
személyek , továbbá _ akózbeszerzéshez támogatásban tészesi'i.lő ajźnIatkétő esetében - a ktilön
jogszabáiybaĺmeghatatozott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.

Á. bontási e|járás a l(bt. ó8. s (1)-(4) és (ó) bekezdése alapján toténik.
I



26. Aján|atdkötöttsó,gidőtattama: Az ajáĺlati |ĺĺitiittsćg időtartama az aján|atokbcnyújtńsátĺi| szitľlrí|:ĺlft
60 nap.

27. Aján|aabiztositék: Ajánlarkérő nem íĄa c|ő aján|aa biztosíték ny,iljtását.

28. Egyéb különlcges feltételek nincs

29. Á kozbcszetzés ismétlődő iellegéĺe vonatkozó infĺlrmációk:
A közbeszcĺzés ismétlődő jellegri: nem

30. Álvállalkozók igénybe vétele:
Á Kbĺ ó6. s (6) bekezdése a|apján ĄánLatkéń e|őĄa,hogy az ajánJattevőjelöljc meg

a) zközbeszeĺzésnek aztarészét (tészeit),amelynek teljesítéséhe z zz aján|attevő a|vá|1á|kozőtkiván
igénybe venni,
b) az ezen tészek tekintetében igenybe venni kívánt és zz ajáĺIat benyujĺásakot máľ ismeft
a|vá|la|kozókat.
Ajánlatk&ő eköĺben fe|hivja az ajánlattevők tĺgyelmét a Kbt. 138. s ()-(2), (4) (5) bekezdéseiben
foglaltakĺa.

31. Hiánypótlás elĺendelése kotábban nem szeĺePlő gpzdaságlszereplő esetén:

Aj,ánlatb,an koľábban neÍn szefep|ő gazdasäg1 szereplő hiánypótlással történő e|jźnásba bevonása
esetében újabb hiánypódás elĺendelése: ajánlark&ő nem él a Kbt. 71. s (6) bekezdésében foglaltakkal,
tehátiĄ gazdaság1 szeteplő bevonása esetén elĺendel hiánypóttást, amennyiben sztikséges.

32. Aiánlat érvénytelenségére..onatkozó összeg át vagy költség esetében' -

34. Mlnősített ajánlattevők néYegyzéke: A 321/2015. 6.30.) Korm. tendelet 30' s (4) bekezdése
alapján ĄánLark&ő kijelend hogy a felhívás 18' és 19. pontjábaĺ meghatáÍ'ozott alkalmassági
követelmények szĘorubbak a minősített ĺjánlattevők hivatalos jegyzékébe töĺténő felvétĚl
feltételét kép ező minősítési szempontokhoz képest.

35. Áz eliáĺás a Kbt. 53. S (6) bekezdése alapján kertil megindíľásĺa: nem.

36. Euľópai Uniós A|aptavonatlĺozó lnfotmícíő: -

37. Á dokumentáció ľendelkezésĺe bocsátása:
Aiánlatkéú az ajfutlattételi felhívást és a đokumeĺtaciőt- ingyenesen - elektĺonikus úton kiildi meg az
ajánlattétekefelkéĺtgazdaság1,szereplőknek.

38. Tfugya|ás teboĺyo]itasának szabáIyat Tárgyalásn nem kerti.l sor.

39. Egyéb információk

1.Az zjänlatkétő az ajánLatok eLbfuá|ása sotán a l(bt. 71. $-ban meghatÁtozottak szerintbíztosiga a
hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást.

2. Á Kbt. 56. $ alapján a gazdasá,gĺ szereplők |<legészítő tájékoztatas iránti kételmet nyríjthatnak be. Á
Kbt. 114. s (6) bekezdése alapjáĺ az ajźĺn7atkérő az ajánlattételi hatándő |ejárta eiőtt ésszerű időben
köteles a |<leýszítő tajékoztatast megadđ.

33.



Iilcgć,szítőtá,;ćkoztatásiĺáĺrrikéľelnretaFlajĺiuL)gyvćdi ]rĺltllilrĺlzkcllrncgküldcni a 1/3184()32ĺ:ax
számta vagy pcĺlig azinfo@iogtlag.bu e_mail címľc.

3. Az ajánlatokat íľásban és záfian, az a1án|attételi fcllrívásbaĺr megadott címĺe közvctlcnül vagy postai
úton kell bcĺryújtani az ajáĺizttétell, határidő lejáttáig 1 cľedeti példányban, és 1, a papíĺ alĺrpú
pé|dánnya| mindenben rnegegyező elektĺonikus másolati pé|dányban (CD/DVD adathordozón .pdf
formátumban)' Az aján|atok osszeáL]itásával és benyűjtásáva| kapcsolatos valamcnnyi költsćg az
ajántattevőt tetheli. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkéĺő csak akkor tekinti határidőn bclül
benyujtottnak,ha annak kézhezvéte|éte az aján|attétehhatäríđőig sor keĺül.
Az ajánlatk&ő tájékoztaýa az ajáĺ.ůattevőt, hogy a papit alapú és az elektonikus úton bcnpitott
péIdány közötti ellentrnondás esetén a papt alapú példányt tekinti lĺányadőnak.

4. Az ajánlatoknak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelĺrie:
a) Az ď1án|at eredeti pé|dányát sériilésmentesen nem bonthatóan ,Izpozhatőan össze kell fűzni, vagy
be kell kötĺri;
b) Á.z aján|zt oldalszálrroz,ása eggyelkezd<3tljtlu és uldalallkérrt novekedjen. Elegendő a sziĺveget.v^gy
számo|rzt vagy kópct t.artz|ma'ző olĺlalakat számozĺú, az iiĺes oldalakat ĺrern kell' de lelret. Á címlapot
és hátlapot fta vannak) nem kell, de lehet számozni.
c) Az ajáĺ|atnak az e|ején tarta\omjegyzéket kell taftaknazĺia, mely a|apján az aján|atban szeteplő
dokumentumokoldalszáma|apjánmegta1á|hatóak;
d) Azaján|aton lévő mindęn _aján|attevővagy a|vá|la|koző,vÄEy a'kapac.itásait ĺenĺlelkezésre hocsátó
szetvezet á|ta| készitett _ nytlarkozatot aIá kell íľnia az adott gazđálkođő szefiĺezetnél eľre
jogosult(ak)nakvagy olyan személynek, vagy személyeknek akift) eĺĺe a jogosult személy(ek)től fuásos
f elhatzlmazá s t kap tak.
e) Az ajánLat minden oýn oldalát, atĺýen - az ajänlatbeadäsa előtt módosítást hajtottakvégĺe, az
adott dokumentumot aIáfuő személynek vagy személyeknek a mőđosításnál is kézjeggye| kell ellátni.
A zfut csomagon a ,,Euľópa Belvátosa Ptogľam II, aPalotanegyed Kultutális Váľosmegúiítása
pÍogÍam ketetén beliil a Vas u. 14. szárn alatti heýiségek fe|uiítása,, - Felbontani tilos az
aiánlattéte|l hatfuidő leifuta előtt!'' megj elölést kell feltüntetni.

5. Á Kbt. 66. s (ó) bekezdése alapjáĺ eLőíĄa'hogy az ajánlattevő jelölje meg
a) a közbeszerzésnek azt a tészét (részeit), amelynek teljesítéséhez az aján7attevő z|vá|]aJkozőtkiván
igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kivátt és az ajánlat benyujtásakot ĺ;rrár ismefi
aIváLlalkozőkat.

6. Aján|attevők a Kbt. 66. s (2) bekezdésében foglaltakĺóI kiiLlön íven szcivegezett nyilatkozatot
kötelesek ajánlatukhoz csatolni a dokumentáciőbaĺ megtz|źihatő formátumnak megfelelően. A
benyújtott aján|atnak a Kbt. ó6. s (5) bekezdése a|apján felolvasólapot kell afialmazlia, amý
tattalmazza az ajánlrttevő nevét és székhelyét/|akohelyét, r'alamint azokat a főbb számszcrósíthető
adatukuĹ, arrrelyelĺ. az éttélĺclési szcmporrt a|apj|all úľtékclésrc kcľíilĺrck.

7 . AjáĺIattevő a Kbt. 66. s (4) bekezdése allpján ĺytLarkozatot köteles ajádatźthoz csatolĺri arĺó| hogy
a kis- és kozépvállz|kozásokrőt fejlődésük támogatasátóI sző|ő 2004. éw x)oilV. törvény szerint
mikĺo-, kis- vagy középv á|La|kozásnzk minősi.il-e.

8. Az ajánlattevőnek az aján7atában tételes árazott kóItségvetést kell benyijtania, a dokumeĺtaciőbaĺ
meghatátozottak szednt. Ljáĺflattevőnek a beátazott tételes költségvetést papíralapon, és
elekronikusan (*.xls.formátumba konvertáÄva) az aián|atboz mellékelĺrie kell.

Felhívjuk az aján)attevő figyelmét, hogy az átazat]aĺ tételes költségvetés táb|ázztoĺbeliil tilos az egyes
sotokat összevonni, valamint tios az egyes tétele|rhez tattozó mennyiségeket megváltoztatni, vagy ?
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mennyiség egységét megvá|toztatni, kivévc , ha czt Ąán|atkérő a \ĺegészítő tíýćk<>zt,ttt:/as sĺlľáĺr clĺ5íľja.
Valaĺncĺlnyi költségvetési soĺt be kell á'rzzni.

9. Á ]<bĺ 115. s (4) bekezdése alapjánklzárő|agazoka gazdaság1szereplők tchctnck aján|atĺ>t, akikct
az ajánlarkérő ajánlattételĺe felkért. Az aján|attétclĺc felkétt gazdaság1 szeĺeplők kcjzŕjscrr ncm tclrctnck
ajánlatot. Az Ąánlzttételĺe felhívo tt gazdaság szercp|őjogosult közosen ajin|atot tcnni olyan ga-zdasá,g
szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem kĹilclött aján|attétell, felhívást.

10. Fordítás: idegen nyelvri iĺat, dokumentum benyujtása esetén az idegen nyelvű dokutnentummal
együtt annakÍJJagyat nyelvű fordttásátis be kell nyújtani. A I(bt. 47. s (2) bekezdós a|apján aján|atk&ő

^Í7emmagyat 
nyelven benyújtott dokumentumok tekintetében a dokumentum ajánlattevő őitďhfelelős

fotdításátis elfogadja. Á fotdítás tata|mának hĄességééĺt az ajánlattevő felelős.

71'. Az ajánLatok munkanapokon 9:00-16:00 őru, pénteki munkarend esetébcn 9:00_13:00 őta, az
ajánJattéte|l hatáidő napjáĺ 9 : 00_ 1 0 : 0 0 óĺa kö z ö tt nýj th atóak.

72. Amenĺyilben az AjánLatkérő az összegezésben a nyefiest követő legkedvezőbb ajánlattevőt is
meghatározza, aKbt.131. s (4) bekezdése esetén a nyeftest kcivető legkedvezőbb Ájánlattevővel köt
szetződést,

73. Az Ajánllzttevőnek és azalkalnasságigaYolĺźsában rés{ ueuő srynerytnek az a|ábbicégokmányokat kell
az ajánLatához csatolĺri:
_ az aján7atot, illetve zz aján7atban ta|á|hatő nyilatkozatokat aláirő személyek a|átási címpéldányának
kőziegyző vagy oedlguryéđ áItaI elleniegyzett egyszeďl másolati pé|dánya,v^gy Lz a|ź,fuái mntáiának
egyszen1 máso|ata
- az zján|atota|ákő, đe a cégkivonatban nem SzeÍeplő kötelezettségvállalóft) esetében a cégegyzésrc
jogosult személytől szátmaző, az aján7at alátására vonatkoző (a meghatalmaző és a meghłta|inazott
a]áításátis tafia|mazó) fuásos meghatalmazás ercdeivagy egyszerű másolati pétdánya.

14. Az ajádanéte| sotán a kíilönböz ő đevjzák Íoĺntta történő átszámitásánáI az Aján|attevőnek zz
ď1ánlattéteh felhívás meghildésének napján érvényes Magyat Nemzeti Bank í|ta| meghatátozott
devŁaatfoLyamokat kell alkďmaznsa. Az ajän|atban szetep\ő,l:rem trragyeit forintban (}IUĐ megadott
összegek tekjntetében łz átszámitasttafta|maző katot közvetleni.il a kéĺdéses dokumentum magé kell
csato]ni. BármĄ okiĺat, ĘazoIas, nlJilatkozat, stb. vonatkozásában csak Lz alkalmasság
męá|Iapításához szfüséges sotok (adatok, információk) vonatkozásában szfüs éges az átszámitáJt
tata\maző fu atot becsatolni.

75. Az Aján|attevő ajárúatában elkĹilönített módon elhelyezett üzleđ titkot taftalmaző tatok
nyilvánosságta hozata7átmegtilthatja a Kbt. 44. s (1)-(4) bekezđésében foglaltaknak megfelelően.

16. A teljes ajánlati felhívásban és đokumentációban valamennyi őtában megadott hatÁĺ<1ő közép-
európai helyi idó szednt értendő (CEĐ.

17 . AjánLatk&ő a Kbt. 138. s (1) bekezdé se a|apján tájékoztaĘa az Ąán7attevőket, hogy a szetződést a
közbeszetzési eljfuás a|apjáĺ nyeftes ajánLattevőként szetződő fé]nek kell teljesítenie. Az a]vá|!aJ]<ozői
teljesítés összesített atáĺya nem haladhaýamega nyeĺtes aján7anevő (ajántattevők) sajátteljesítésének
ańnyát. A teljesítésben ľészt vevő alvá|]a|koző nem vehet Ęénybe saját te\jesítésének 50o/o-át
meghaladő mértékben további közĺeműködőt.

18. Á 322/2015. (X.30.) Korm. ĺendelet 26. $ atapján az ajánLattevő k<iteles _ legkésőbb a
szerződéskötés ídőponýáta építésĹszeĺelési felelősségbiztositást kötni vagy ł meglévő
felelősségblztosítását kiteĺjeszteni, amelynek értéke eléri az 10 millió Ft/év és l miĺĺo

/źz
n
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fonnt/káresemény értéket, továbbá a nyeÍtcs a1án|attevő köteles a felelősséglriztosítást a tclicsíĺćsi
hatáĺdő\ejártát, illeťve a tényleges teljesítést kovctő 15 napig fenntartani.

Az aján|attevőknek a fentiek vál]aLásfuőI az aján|aĺ nyilatkozatban nyilatkozniuk kell.

19. Az aján|attevőként szetződő fé| a teljesítéshez az alkaImasságának igazo|ásában ĺószt vcvő
szęrvezeteket a l(bt. 65. s (9 bekezdésében foglalt esetekben és módon koteles igénybc vcnni.

20. Á l{bt. jelolés aLatt a kozbeszerzésektől sző|ő 2075. évi CXLIII. törvény étendő. Á felhívásbarr
nem szabá|yozott kéfdésekben a l(bt. az lĺáĺyadő,

fl. Ajánlztkéĺő tájékozta\a aján7attevőket, hogy amennyiben a dokumentációban gyártőta és/vagy
típusra való hivatkozás ta|áLhatő, ez csak z tátgy jellegének, minőségének egyételmű neghatátozása
érdekében töĺtént; ajánlanevő aýnlatábanbárme|y más o|yaĺ eszköztf tetméket szeĺepeltethe t, amcly
az adott funkciónak megfelel, és a dokumentációban megÍIevezettel egyenértékű azon rnűszaki
panmétetek tekintetében, amelyeket aján|atkérő az adoLt termék vonatkozásában a dokumentációban
feltüntetett. Ugyanakkot az ajánLatkéľő előíĺja, hogy a dokumentacíőban esetlegesen szereplő
valamennyi megadott gyáĺtőtő| vagy típustő| va|ő eltétést kiilön lapon (az átazaúan k<iltségvetés
mellékleteként) is szetepeltetnie kell az aján|atban, megadva minden olyan jellemzőt (pÄ.: métetek,
anya;g' típus, elnevezés, a kapcsolódó dokumentáció eléĺhetősége stb.) amĄel bizonyítaru ĺldja az
egyenétékűséget.

22. A szeruődés teljesítése soľán létre)óvő szetzői i"s védelem a|á' eső alkotásoknak a végső
I(edvezményezett (ajźĺnlatkérő) tulajdonába kellkeľiiłniiik. Ajánlatkéĺő kiköti, hogy a teljesítés sotán
keletkező, szetzői |ogi véđelem a|á' eső alkotáson a Kedvezméĺyezett (ajánlarkéń) teĺiileti koÄátozás
nélküL, határozatfan ídejű, |<izátólagos és harmađik személynek átadhatő fe|haszná|ási jogot szetez,
továbbá jogot szercz az a|kotÁs (terv) átdolgozásáta is.

23. Aján|attevőnek aMagyat I(ereskedelmi és Ipaĺkamara áItzI kiadott Ęazo\ássa|kell igazolĺria,hogy
a válla|koző kivitelezői tevékenységĺe jogosultak néýegyzéke a vá)]a|koző kivitelezőte vonatkozóan
tattalmazza a vát]a|t tevékenységet, ezáItaL az építőipai kivitelezési tevékenységtő| sző|ő 191,/2009.
(Ix. 15.) Koniĺ. renđelet 12.s (1)bekezdés a) pontja aIapjáĺ épitőipaĺ kivitelezési tevékenységet
vál7z|hat.

24. Az ajánlanevőnek az aján7atźhoz tájékoztatő jellegű kiviteli ütemtervet (otgzruzáciős teľvet) kell
csatolnia, majd az e|jfuás eĺedményeképpen megkotött szeĺződésmegkötését követő 10 napon beli.il
akna|izáIt ütemtervet kell benýjtania.

25. Aján|atk&ő tájékoztatja az aján7attevőket, hogy hĄszíni beýrást tart, amelynek időpontja és
hýszlne: 2077 . . '. . .., helyszine a megvalósíľás helyszíne.

Felhívás és dokumentáció kiktildésének ĺapja: 2077 .

t2
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A. ÁrľeĺÁNos nÉsz

7. ÁrľłrÁľľos TUDNlveróx

7.1, Á Budapest Főváĺos VIII. kerületJőzsefvfuosi onkotmányzat (továbbiakban Ájánlatkćrő)
a ,,Bwtópa Belvárosa Pĺogtam lI, a Palotanegyed Kultutális Vátosmegúiítása
pfogfam keretén beliil a Vas u. t4. szárn a|attl helyiségek felújítása'' tátgytl
kii ib e s 7,e Ę si e [ ánź s b an e ęi to n ké r Ą á n l a ĺo ka t.

Jelen Dokumentáció nem mindenben ismétli Ír'eg az Ajánlattételi Felhívásban foglaltakat,
a Dokumentáciő az ÁjánIattételi Felhívással egyíitt kezelendő.

Az ajárůattevő aján|atának benyujtásával teljes egészében elfogadja a közbeszeĺzésekĺől
sző|ő2075. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) eIőiĺásaĺszerint ezenközbeszeĺzési
e|játáshoz elkészített Ájánlattételi Felhívás és a Dokumentáció (a továbbiakban együtt:
ajánlattéteh' dokumentáció) összes feltételét az ajőn7attéte||<:zátő|agos alapjául,

Az építési benlházásnak teljesen meg kell felelnie az ajáliattételi dokumentációban
megadott milszal<l előírásoknak.

Az ajádattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az aján|attéteh
dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előfuást. Az
aján|attevő kockázatz és az aján|at éĺvénytelenítését vonja maga utÁn:

. ha elmulasztja az e|őfut információk és dokumentumok benyujtását a kitű'zött
hatandőkte,vfšy

. ha o|yan Ąán7atot nyíjt be, amely formal'vagy tatta|miszempontból nem felel meg
az aján7attételi dokumentációban megadott minden kovetelménynek.

1',2 Az Ajárnattevőnek kell viselĺrie minden, az Aján|atának elkészítésével és benýjtásával
kapcsolatban felmertiĺő költséget. Az Ajánlatkéĺő semmilyen esetben sem tehető felelőssé
ezefl költségek felmeĺiiléséét, fiiggetleniił. 

^z 
ď1ánLattéteh eLjátás |efolyásátő| wzgy

kimenetelétől.

7.3 Az Aján|attevőnek az ajánlattételi dokumenta,ciőbzn kozölt nÍotmáciőkat bŁalmas
dokumentumként kell kezelĺrifü, amelytől harmadik félnek semmiféle részletet ki nem
szo|gźitathaĺnak, kivéve ha ezen harmadik féI készít és nyujt be ajánlatot az Ajánlattevő
számán a szo|gfltatásí fe|adat egy tészéte vonatkozőan, valamint a Kbt. által szükséges és

megengedett békéltetési és jogoľvoslati eljátásokban vatő felhasznáIásukat.

Sem a Dokumentációt, sem annaktészeít,vagy másolatait nem lehet másĺa felhasznáIrri,
mint az abban leírt építési feladátok céIjára.

2. Az építési feladatok leíĺása
A beszetzésĺe vonatkoző tész|etes információkat a ĺn(lszaki dokumentáciő. az árazatfaĺ
költségvetés, a dokumentaciő és a szetződéstervezet tartalmazzĺ.

3. Közös aiátůattételz

A l(bt. 115. s (4) bekezdésezlapjáĺ|<lzőłő|agazokagazdaság1szeteplőktehetnek ajáĺůatot,
akiket Ajárilatk&ő az ajánLattételľe felkéĺt. Az aján7artételĺe felkért gazđaság1 szeĺeplők
közosen nem tehetĺrek ajánLatot. Az ajádattételÍe felhívott gazdaság1 szeteplő jogosult
közösen ajän7atottenni olyan gazđasági szeĺeplővel, amelynek az aján|atkéĺő nem
kiitdött ajánLattétell felhívást.

I(özös aján|attétel esetén a I(bt. 73.$ (1) bekezdésének e) pontja a|apján éľvénytelen az
aiírilat - amenÍryiben a hiánypótlást követőeÍr sem . csatolták a közös ajánlattevők



áLtz| cégszerűen a|álĺt, kŕlz<js ajánlattevőkre vonatkozó rncgállapĺrĺlást, amcly mcp3ft:lcl
valamenný alábbi kövctelmćnyrrck: t

1,. tzrta|mazza a közcis ajáriattevőkközös fellépése formájának ismcľtctósét;
2. tattz|mazza az aján|at a|áttá,sa mődjának ismertetés ét;

3. tatta\mazza a Kbt. 35. s (3) bekezdése szerinti jogosult kćpvisclő mcgjelolésót łzza|,
hogy a képviselő kor|átozás nélkül jogosult valamennyi közös aján|attevői tagot
képviselni az aján|atkérővcl szemben a ielen közbe szetzési e|játásban, és az ahhoz
kapcsolódó esetleges további I(bt. szerinti e|járásokban az ajánlarkéĺő á|ta.| az
ajánlattevő, illetve az ď1án|attevő áItaI az ajánlatkérő Íeilé megteendő, illetve megtehető
jognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben is kapcsolatot taľtson az a1án|atk&őwe|;

4. taftalmazza, hogy az ajánLattevők milyen atányban felelnek a kózbeszetzési eljfuáts
eľe<lrrrérryekéĺr Ĺ megkotend ő szerzódés végĺehaj t ásáétt,

5. taftz|mazza valamennyi közös ajáĺ|attevő nyilatkozatát atő|, hogy egyetemleges
felclőssóget vállalnak a kcjzbeszctzési e\áúls etedményeként megkötendđ szetződés
szetződésszerri teljesítéséhez szükséges munkák megvalós ításáétt;

6. "? ajánLat benýjtásának napján éĺvényes és hatályos, és hata7ya, teljesítése,
a|kalmazhatősága vzgy végrehajthatőságz nem függ felfiiggesztő (latá|yba léptető),
illetve bontó feltételtől.

B.

5.

5.7

4. HELYSZÍNI BEJÁRÁS' KoNZUrT,tcIo: helyszíni beifuästa az aián|attéte|i
felhívás b an meghat átozotta|<nak me gfelelően ke dil s oľ.

KÖzľ.EszERz ÉsI DoKUMEruľÁcI ó
A KozBE szE,P.zÉsI DoKUMENTÁCIó TARTALMA
Az AjánJatkéĺési Dokumentaciő a következő tészekből ái7 az aján|zttételi felhíváson túl:

5.2

Műszaki dokumentá ciő, átazú)an költségvetés

Útľnutató az ajän7zttevőknek

Mellékletek Nyilatkozatrninták

Szetződésterĺezet

Az Ajáriattevő |ĺzátólagos kockázata, hogy gondosan megvŁsgáiják az Aján7atk&ési
Dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely az ajárilar- időszak alatt keńilt
kibocsátásta, valamint, hogy megbízhatô információkat szetezzenek be minden olyan
kodilmény és kötelezettség vonatkozásában, amely báĺmilyen módon is befoly.ásolhaga az
Ajánlat természetét, mennyiségi je|lemzőít vagy 

^z 
építési munka megvalósítás át abban az

esetben, ha az AjánJat elfogadást nyeĺ.

KIE GÉ Sz Íĺ o r qÉKozTATÁs
A gazdaság| szereplő, 

^me\y 
ajánLattéteke felkétésre keľiil.lt, az Ajántattételi felhívás sa| és az

Ajánlatkéńsi Dokumenľáciőva] kapcsolatban kiegészítő tájékozatast kéĺhet az
ajánlark&őtő|, |<lzfuő|ag fuásban, az Ajáĺ.iatok beadását (ajźnllattéteh hatáťtdő |qáttát)
mege|őzően.

6.

6.1



6.2

6.3

A válaszok kiegészitő tájékoztatás fotmájábaĺIegkésőbb az aján|attétcli hatáľidő lejáľta c|<5ľt

ésszerű időben megküldésre keĺülnek.

Á kiegészítő tajékoztatástagazdaság1szeteplő azclnos feltételek mellett kapiáktneg íľásban,
telefax vagy e-mail űqán. A|ĺegészítő tájékoztatás kézbesítettnek minősül, ha az aján|attcvő
akiegészitő tájékoztatzst e-mail útján olvastavagy telefax útján megkapta.

Az ajánlattevő köteles az aján|atábanĺyiatkozni, hogy Eáĺiata elkészítése során a kikülĺtött
|<legészítő Ąékoztatást figyelembe vette. Az ajánlark&ő á|tal kibocsátott kiegészítő
tĄékoztatzsokazajáriattételidokumentációtészévévá|nak.

Ajáilarkérőkéĺi a gazdasági szereplőt, hogy a|<lzárőIagtelefax útján megkĹildott, kiegészítő
tájékoztatás iĺánti kéľelmiiket egyidejrileg legyenek szívesek elektĺonikus levélben is
megki.ildeni az ajánlattételi felhívásb an meghztatozott e-mail címĺe'

6.4.

6.5.

c. Áz AJÁNLAToK oSSzEÁHÍľÁsÁNĺ.xTARTALMI És FoRMAI
KovETELMÉIÝYEI

7. Az AJÁNI-AT Brr<nszÍľÉsB
Az AjánLattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza zz AjánJarkétési dokumentáciő valamennyi
utasítását, zz űilapokat, az cisszes feltételt és a rn(sszaki előírásokat. Ámenny1ben az Ajánlattevő
nem adja Íneg Lz Ajánlatk&ési dokumentáciőban két osszes infoĺmációt,v^šY ha a benyŕrjtott
Ajánlat nem felel ĺľreg az Ajfuůattéteh Felhívás és az AjánLatkérési dokumentáció feltételeinek, az
minden voĺatkozásában az Aján7attevő kockázata és az Aján|at érvénytelenségét voĺja maga wtán.

8. Az AJÁNI-AT I{YELVE
Az Ajádattevő áttal kidolgozott Ajáĺnat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és
minden, az AjánLatk&ő és az '\jánlattevő kozott az ajánlatkétéssel kapcsolatbaĺ folytatott levelezés,
illetve dokumentum nyelve a magyaÍ.

Forđítás: idegen nyelvű iĺat, dokumentum benyújtása esetén az ídegeĺ nyelvű dokumenturnmal
együtt annak tr;.a'gyaÍ nyelvű fotditasát is be kell ĺýjtan. A Kbt. 47. $ (2) bekezdés a|apján
ajánlarkérő a nem mzgyat nyelven benyujtott dokumentumok tekintetében a dokumentum
ajánIattevő á|tah feleIős fotdítását is elfogadja. A fordíĺás tata|mának helyességéért az ajádattevő
felelős'

9. rorE,rE;zo TARTALOMJEGYZÉK és Lz aiántat ĺészeként benýitandó
igaz o|ás ok, ĺy i|atkozato k i egyzéke

Á. Kbt. 57. s (1) bekezdés szerint Ęazo|ás és nyilatkozatrninták jegyzéke:

;i

olđalszám
Tatta|on.:1egyzék

0elen pont szerint, oldaLszámokkal elláwa)
Felolvasólap (7. sz. nyilatkozatminta) _ a Kbt. 66. $ (2) bekezđése a|apján _ 

^|^p
ajánLat

Felolvasólap (7, sz. ĺyiatkozaannta) _ a l(bt. 66. $ (2) bekezdése a|apjáĺ _
altemativ zián|at



Í\)anl^tl nyilatkoz^t Q.. sz. llyllatkozatmirrta)

Igazolások, nyilatkozatok, đokumentumok

Aj ánlattételi felhívás és aján|attćt"li d o k,' -"Közos aján7anétel esetén a lĺozös aján|attevők jelen kcizbeszcľzćsi c|iárásn
tekinte ttel a|aírt hata|y o s me gá|]ap o 4ás a,

Aiánlattevő igazolásai és nyilatkozatai 
" 

ki"á.ó 
"k"k t.ki"t.

Aján7attevőnyiarkozatao/^-3/D..'yil"tko"
Az ajánLattevő ftözos ajánlattétel esetén mínden aján|attevő külcin-külön)
nyiatkozata, hogy nemtaftozik a felhívásban e|őiĺt|<lzátő okokhatáIya a|á
Az ajánlattevő nyilatkozzta továbbá,,hogy nem vesz igenybe akizáltő okokhatá|ya
aIá tattoző a|vá|Ia|kozőt és alkďmassá gigazolásában tésztvev ő szeĺĺezetet.
Az zjánLathoz csatolĺri kell 

"já'l"tt..,őajánLattevőknek kiilön-külón) a Kbt. 66. s (4) bek. ďapián tett nyilatko zatát atő|,
hogy a kis- és kĺizépvállďkozásoktő|, fejlődésük támogatásátő| szőIő 2OO4, évi
)ooilV. törvény szeľint mikĺo-, kis- vagy középvállalk ożásnak minő si.il-e.
(4'sz. nyilatk ozatmjnta)
NyilatkozatÍninŁík felelős fordításról (5. s". ny1"tkoz^ĺ''int")

Az njínlattcvő nyilatkozr:x af ajűnl|attéteLl felhívás 4@
titok tekintetében (6. sz. nvilarkozatminta)
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokĺól (7. sz. 

"yn"tk""^t,a"@
I Aiánlattételi felhívás 41.12. pont
I 
Az Ajánlattevőnek, az a|kaLmasságigazo|ásában tésztvevő szeĺvezetnek az a|ábbi
cégokmáĺyokat kell az ajánLatához csatolni:
_a cégkivoĺLt szeint kötelezettségvá|Iahsta jogosult és az ajänLatot, illetve az
aján7atban tz|á)hatő nyilatkozatokat a|áltő személyek a|áirási cíĺnpéldányánakvagy
a|áítás mnĄának egyszetű' másolata QO06. évi V. torvény 9 s i1) bekezdésénJĹ
megfelelően) VÁGY
- az aján|ztot a|áírő, de a cégkivonatban nem szefeplő kötelezettségvállalóft)
esetében a cégegyzésre jogosult személytőI szfumáző, az ajánlat-a|áfuásira
vona-tkoző (a meghatalmaző és a meghata|mazott a|áfuását is tartalmaző) fuásos
meghatalmazás eredeti pél đány a.

Aján|attételi felhívás 39.8. pont
Aĺazott költségvetés
Közbeszenési dokume ntzciő 39.23. pont

Ajánlattevőnek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamanáltal kiadott igazolássalkell
w?oy", hogy a vÁ11ą11'o,5 ktvĺte|ezői tevékenysé$e jogosultak névjegyzéke z
vil7a|koző kivitelezőĺe vonatkozőan tatta|mazza avá]La|t tevékenységei,ěLarul 

^,építőipankivitelezésí tevékenységĺőIszőLő 191/2009. (DĹ 15.) Korm. ĺendelet 12.
$ (1) bekezdés a) pontja a|zpján építőipaikivitelezési tevékenységetvá17a1hat'

Közbeszetzési dokume ntacíő 39 .24. pont

Az ajánJanevőnek 
^z ajánlatzhoz tÁjékoztatő

(organzácíós tervet) kell csatolĺria, majd ebjáĺás
szerződés megkotését követő 10 napon beltil
benýtarua,

jellegű kiviteli i.itemteľvet
eredményeképpen megkötött

aktuąllzá|t ütemtervet kell

4



10. ,ł;ÁNr.łrl Án
1'. Az AjánlaĺÁrat forintban kell mcgadni, áfa nétkiil.

2. Az ánjánlat készítésekot az aján|attevőnek figyelembe kell vcnnic a kiÍizetés feltételeit, a
vonatkoző jogszabáIyokat, valamint az lnf7áció méĺtékét a szetződés teljes időtartarnán
vonatkozőan.

11. ľornvÁrľoz^TÚ (ALTERNATÍ9 ł1ÁI\Irłľ

Ajánlatk&ő tőbbváItozarú (alteĺnatív) ajánlatot elfogad az ajánJai felhívásban meghatátozottaknak
megfelelően.

12. Az AJÁNLAT FoRMÁJA És łrłÍnÁse.
12.7. A nyilatkozatnlntak minden pontiát ki kell tölteni, szükség esetén pótlapokat is lehet

mellékelni. Ha egy formanyomtaĺĺány nem voÍIatkozik az Aján|attevőte, a|<kox az
Ajánlattételi dokumentáció kotelező tartaLomjegyzékében az oLda|szám helyén az aLábbi
szöveget ké{ük feltiintetni: ,,Nem vonatkozik (tánk)''. Á. nyilatkozatľrrinta a|źtőja felelős
azéft,hogy az összes át]itás a valóságnak megfelel.

72.2. Az Aján|attevőnek 1 db papít a|apű' péIdányban és 1 db, a papt alapú példánnya|
mindenben megegyező elektĺonikus másolati péIdányban CD_n vagy más adathotdozón

' kell benyíitania ajánLatát.

Az ajár.Jatkéń tájékoztat1a az ajädattevőt, hogy ĺ paplr a|apű és az elektronikus úton
benýitott pé|dány kozötti ellentmondás esetén a papíĺ alapíl péIdányt tekinti lráĺyađőnak.

ll.. Az AJÁNI-AToK LEZÁRÁSA És;nrorÉse
13.7 ,Ą nem elektronikusan benyrijtott Ájánlatokat zárt, séríi{ésmentes és séĺiiĺésmentesen

megbonthatatlan csomagolásban kell benýjtani.
hz Ajárnat jől- |ezátt csomagolását az ĄźnLattéte|i' felhívásban meghatÁtozottaknak
megfelelően kell benýjtani.

Á. csomagoláson fel kell tüntetni az aján7zttevő nevét és a közbeszerzés tátgyát.

13.2. Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfele|őeĺ, az Ajädztkétő nem vállal
felelősséget a benýtott Ajánlat elkeveredésééĺt és idő előtti felbonľásáért. Az ilyen okból
idő előtt felbontott }ĺjánlatot éĺvénytelenné minősítik.

t4. AZ AJÁNLAToK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE
Az AjánlatáwéteLétfuásos nyugta ĘazoIja, melyet az AjánLarkérő áIta| kinevezett szeméIy ír
aIá.

Az ĄánLatok beadási hatáĺđeje és hĄe a felhívásban kediLl meghatározásrz.



D. AZ AJÁNLťľoK FELBoNTÁSA

15. Áz AJÁNIÁToK FELBoNTÁSAAZ AJÁNIÁTxÉnŐ Árľĺ,r
15.1 Az Aján|*kétő az Ájánlaĺlkat az aján|attételi lratáti<lő lcjáľtának időpoĺtjábanbontja fc| az

Aján|attétc|l fclhívásbaĺr mcgadott időpontban , az ott mcgadott cítrlcn.
Az aýnlatok lrontásánál a Kbt. 68. s (3) bekezdésében mcglratá tozott szernélyek vchctnck
tészt.

75.2 Az Aján|atkéń a bontás a|ka|máva| a l(bt. 68.$ (1) - (a) ós ((l) bckczdései szeĺint jár c|.
Nyilvánossá'grahozza az Aján|attevő nevét, címét (székhclyót, lakóhclyét), valamint a főbb,
számszeďlsíthctő adatokat, amelyek az'éttéke|ési szempont a|apján éĺtékelésre keńlnek.

16. Az A}ĺÄILAToK vIsszAvoNÁSA
16.1. Az Ajánlattevő az aján|attétehhatáńdő|ejáttáĘmódosíthatja Aján|atát. Módosított Aján|at

benyujtásakot a fe|hivásban közolt feliĺatot ki kell egészíteni,,Módosított Aján|at,, feliĺattal.

!7. Az AJÁNLAToK ÉRTÉKELÉSE

Értékelési szempont Á Kbt. 76. s (2) bekezdés c) pontja a|apjána legjobb fu-étték ańny értéke|é.si
szempontot a|kaLmazza az a|ábbiak szerint:

E,ĺtékelési sfempont Súlyszám
AőLnIanfu (nettő HUĐ 70
|őtáilás időtaĺtama (12-48 hónap között) 20
A szetződés teljesítésébe bevonni kívánt
pto jektveze tő szakmal t^p^szt^|Lt2'

10

1. bkánan szempoĺt: Az aiánfaĺ át étékelési szempont esetében az Ąánlatevőnek forintban kell
megadrria a szetzőđés teljesítéséĺe vonatkoző a1ántai ánáłt

Ezen éttékelési szempont esetébeĺ a megajánlásokat ajáriatk&ő a Kózbeszeuési Hatőság 2012,
évi 61. számában megielent útrnutató III.'Ą1. ba) pont szeĺnt alak'týa pontszámokká. Ebben az
esetben a legalacsonyabb éľték legkedvezőbb (ezen ajánlatkapjz a'-"*imłti. pontszáľnot (10 pont),
a többi ajánlat 

""4" 
eleméĺe peđig a legkeđvezőbb tartalmi elemhez viszonfwa fordíiottan

atányosan számo|ja ki a pontszámokat az a|ábbi képlet szednt:

Á 
'"s'"to/A 'i",g'ílt 

* (10-1) + 1.

Ą fe1tigk szednti pontszímotaz aján7ltkérő megszoÍozza^sulyszámmal , és aztkettő tizedesjegyte
kerekíti.

A.2..btáiaĺ szempont a jőtz|lás: Az Aján|attevő min. 7}hőnap és max. 48hőnap jőtá,llásn tehet
ajőĺnlatot. A 7?hőnap jőtÁ|lástel nem érő váLlalásttartaImaző ď1ánlatokérvénytelenek. Á 48 hónap
feletti jőtá|lásválLa|ást tatta|maző ajőnlat nem érvényte|en, azonbaĺ azokat ajáln)atkéń egycintetűen
48 hónapként értékeli. A jőtá|Jás méĺtékét hónapokban, eýsz számokban kell megadnil.

A |egmagasabb méĺtékű jôtá'|Iást taftalmaző ajárůatkapja a maximális 10 pontot, a többi Ąán7at
pontszáma ehhez viszonyiđra egyenes atáĺyosítas módszerével kap pontszá 

^ot ^, 
aIźhbiakszerint:

Ar^r^,/A regiobb * (10-1) + 1.



Á fcntjek szeĺinti pontszámot tlr' aián|arkérő megszoĺozza 
^ 

súlyszárnrnal, ćs azt kcttő tizcĺlcs1cgyľc
kerekíti.

3. A szeruődés teljesítésébc bcvonnikivánt pĺojekwezető szakmai tapasztalata

Az aján|attevőnek az Ąán|atában bc kell mutatnia egy _ 
^ 

szeľződós tcljcsítésébc bevonni kívárrt -
proicktvczctőt, aki legalább a következők szerinti végzettséggcl ós szakrnai tapasztalattil
ľendelkezik:

- egyetemi vagy főiskolai végzettség
- a végzettség megszetzésétő| szátnitott legalább 24 hőnap végzettség, építési kivitelezési

tevékenységhez kapcsolódó ptojektvezetői és/vagy építésvezetői területen.

,Ą fentiek aLátámasztásáta az aján|atevőnek be kell nýjtarua a projekwezető szakmai őnéIetĺajzát és
a điploma másolatát.

Az aján|atkétő a következőkszeĺntPontozza a pĺojektvezető szakmaitapaszta|atát:

_ 
^z 

a1ánlattevő 1 pontot kap, ha a szakembeĺ egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és a
végzettség a végzettség me1szeÍzésétől számitott legalább 24 hőnap végzettség, építési
kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó ptojekwezetői és/vagy építésvezetői területen.

_ 
^z 

ajátiattevő 5 pontot kap, ha a szakember egyeteľni vagy főiskolai végzettséggel és a
végzettség a végzettsé1 me1szeÍzésétől számitott legalább 36 hónap végzettség, építési
kivitelezési tevékenységhez kapcsolóđó pĺojekwezetői és/vagy építésvezetői terĹileten.

- az ajánlattevő 10 pontot kap, ha a szakember egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és a
végzettség a végzettség megszetzésétőI számitott legalább 48 hónáp végzettség, építési
kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó projektvezetői és/vagy építésvezetői teriileten

I(ivitelezési tevékenys ég a|att ajánlark&ő épitési/ fe\iĄítási/ eĺetgetku fe\t1ítási tevékenységet étt.

Az aján|atkétő a feniek szeľinti pontszámot megszofozza a siiyszámma| és aztkettő tizedesjegyte
kerekíti.

Az eIjáńs nyeftese az,akiaz éĺtékelési Szempont a|apjána legjobb ár-értékzrányí érvényes ajánlatot
tette (egtobb pontszám ot szerczte).

18. AszE,PZ,ooÉsľĺBcroľÉsE
Az ajánlatkétő a szetződést a I(bt. 131. $ (ó) bekezđése a|apján az ď1ánlattételi kötöttség időpontja
alatt köteles megkotni az itásbeh összegezésben męjelolt nyeftes aján|attevővel.

AjánLatk&ő a Kbt. 131. s (9) bekezdése alapjáĺ csak akkot mentesiił a közbeszetzési szetződés
megkötésének kótelezettsége alól, valamint a nyettes aján|attevő a Kbt' 131. s (5) bekezđésében
meghatátozott időtattam alatt akkot mentesiil szetződéskötési kötelezettsége aIőI (szabadlil az
zjánlaĺi kötottségétő|),ha az aján|atok e|bítá|asárőI szőIó írásbeli összegezés megkĹildését kóvetően
beállott, e|7eĺőrzésikorén kívíil eső és áItaIa előre nem láthatő köĺĹilmény miatt a szetződéstőIvatő
e|áLlásnak vagy felmondá snak lenne helye.

Lg. KAPCSoLATTARTÁS
hz ajánlai nyilatkozatban kapcsolattzrtőkéĺt feltüntetett személlyel közöItek az ajánlattevők,
illetőleg kcizös Ąánlattéte| esetén a l(bt. 35. s (3) bekezdése a|zpján az ajänJaĺ nyiatkozatbaĺ
megjelöIt jogosult képviseIő tajékoztatása joghatźiyos közlésnek minősiilnek. Az e|jáńs báĺmely
szakaszában a kapcsoLattartőĺáI megjelölt faxszámn ktildött batmjlyen üzenet, dokumentum a



sikeĺes elküldés visszaigazolásárrak pl|Lanatában az ajátl|attcvő, illctőlcg közös aján|attét,e| csctćn n
megjelölt j ogosult kĄlvisclő tész,éĺe j oghatályosarr kćzbcsítcttnck tckintcnd<5.

A kapcsolattaľtó szcĺnólyébcn, illetőleg adataiban bckŕjvctkcző vá|tozást ításban kc1l 
^7Ajánlatkérőnek bcjclcntcrri. Az Ąán|atk&ő a |<lzfuő|ag a nyi|atkozat cĺedcti példányínak

kézhezvételét kövctőcn kötclcs a kapcsolattartő szcmćlyóbcn, iJlctőleg adataiban bckcivctkcző
v áItozást figyclcmbc vcĺrni.

Az aján|atkétő tészétc az cgć:sz eL1árás fo|yamán megktildésrc keľülő valamennyi dokurncntumot
klzátőIag postai úton vagy személyesen kell eljuttatĺri, kivóvc, bz az aján|attét;L felhívás v^gy 

^kozbeszetzési dokumcntárciő eltérően rendelkezik és a fax vagy e-mail űgán valő megkĺildéši is
eJf]sĺđla. Az e|jáńs bármely szakaszában az aján|atkétő ńszéte kiiĺdött báĺmilyá tizenet,
dokumentum csak akkoĺ tekinthető az ljáĺ|atk&ő részétejoghatályosan kézbesítettnek, ha postai
úton megki.ildött vagy szcmélyesen átađottdokumentumok eredeđ pé|dányát az aján|atkétő k;ézhez
kapja.

Az e|járás bármcly szakaszában az ajánLłĺkétő tészérc az c|őítt módon megkiildött báľmilyen
wzenet, dokumentuffi tłtta]tÍIátaz aiáĺiatkéľĺí csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum:

_ az ajőnLattevő kapcs o|attatőjának; vagy
_ az ď1án7aftevő cégjegyzésľe j ogosu|ýának, illetőleg j ogosultjain ak; v agy
- közös Ąánlattételesetén a jogosult képviselőnek képviselő jének;vagy
_ az előbbi hárorn bekezdésben említettek bármelyike őital cégszerűen meghatalmazott

személy iláfuásáva| keriilnek megkíildésľe az ajánlatkétő tészéte.

20. Az ajánlatkétő ezúton adja ĺľĺ'eg a Kbt. 73. s (5) bekezdés szerinti szeľvezetek nevét és
eléĺhetőségét:

lĺ.Ilami Népegészségiig1yi és Tisztioľvosi Szolgátat (ÁNTSZ)
Székhely: 1097 Budapest, Álbett Ftódán u.2-6.
Levelezési cím 7437 Budapest Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100
Fax ł36-7-476-1390
Honlap: www.antsz.hu

Munkavállalók véde|ĺne tekintetében az 55/20|4. (xII.31.) NGM tendeletéľte|mében a
fogla[koztatáspolitikáéľtfelelősminiszteľí|ta|vezetettminisztéĺium

Magyat B ányászati és Fiildtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u.17-23.
Tel.: +36-1-473-0503
Fax ł36_1-332-8155
Honlap: www.mbfh.hu

Nemzetga zdaság1 Minisztéľium Munkafelügyele ti F őosztáůy' Munkavédelmi Tanácsadó
Szolgálat

Zij|d'száĺo't: 06 80 204292
E-maiL munkaf elugy-inf o@ngm. gov.hu



Budapest Főváľosi Koľmányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szervének Munkavédelmi Feliigyelősége

Székhely: 1036 Budapest, Váľadi u. 1.5.

Postacím: 1438 Budapest, Pf.520'
Tel: 06-1-323-3600
Fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

oľszágos Kiiľnyezetvédelmi és Teľmészetvédelmi Főfelügyelőség

Székhely: 1.016 Budapest, Mészáľos utca 58/a.

Postacím: 1539 Budap est, Pf. 675'

Tel.: +36 12249100

Fax: +36 12249163

Honlap : ww\^/.oľszagostoldhatosag. gov.hu
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Aiánlattevő neve:
Aiánlattevő székhelve:
Nyilvántartó cégbíľóság neve:
Aián7attev ő cé gi e grľz ék számaz
BelÍtilđi aďőszálmaz
Pénz fo tsatĺĺĺri ielz ő s z ám,,
Képviselő neve:

A

1 . sz.NYII-r\.ľKoZ^'|.M l N'l'^

FELoLvAsórĺ.p

Fĺiánlattev ő adatai| :,

tő ađatai':
Kapcsolattaľtó személv neve:
Kapćšolatta$ó személv telefon vagľ mobil száma:
Kapcs olattaľtó sz emélv faxszáĺĺĺraz
Kapcsolattattó személv e-mail címe:

Alulírott mint a .. .... (Áiánlattevő
megnevezése) (Ájánlattevő székhelye),
(Áiánlattevőt nyiváĺtattő cégbíróság neve), (Ajánlattevő
cégegyzékszáma) nevében kötelezettségvá|7alásta jogosult (tisztség megjelolése)
nyilatkozom, hogy a Budapest Fővátos VIII. keĺtiletJőzsefvárosi Önkormányz^t, mint 'Ąiánlatkéĺő
áItaI ,,Eutőpa Belvátosa Pľogľam II, a Palotanegyeđ Kultuĺális YáľosmegíĄitása pfogfam
ketetén beltil a Vas u. |4. szárn alatđ helyiségek felújítása,, tárgý kózbeszetzési e!áĺás
tekintetében az alabbi ajánlatot tesszük:

Iĺz aián|at szálmszeťtis íthető adataiz

(C égsz eń' al Á tás a kö telez ett s égv illalásta
jogosult/jogosultat vagy zláfuás a

meghatalma zott f meghata]maz o ttak tés z éĺő)

l Közös aiánlattétel esetén a táb|ázĺtotvaJamennyi ktizös ajánlattevőnek ki kell töltenie, atáb|ázat szabadon bővíthetó.
2 Azt a pénzfoĺgalmi ie|zőszźtnot kell felttintetni, melyet az ajäĺ|attevő az e|jfuássd kapcsolatosan haszná.lni kíván. Ámennyiben a

megkötendó szeĺzódésben ettől eltéĺó bankszámlát |<lván az aián|attevő felhintetni, úgy ezt kériíik külön is feltűntetni'
r Irhetőség sferint soÍonként egyetlen eléĺhetőségi adatot adianak meg! Áz ajőn|attevő felelőssége olyan kapcsolattaĺtási a<latokat

\ \ megadni, amelyen fogadni aĺJia az ajáĺ|atkéń által megkĹildcitt információkat.s
C

I(eltezés (helység év, hónap, nap)





Aiánlattevő neve:
Aiánlattevő székhelve:
Nvilvántaľtó césbíróság neve:
Ai ánlattevő cé gie gvzéks zźlmaz
BelÍiildi ađőszámaz
Pénz fo ĘalÍn i ie|z ősz áms.

Képviselő Íreve:

1 .sz.NYILATKOZ A]'MI N1'^

FELoLvASoIÁP

Aiánlattevő adataiaz

megnevezese/ (Ajánlattevő székhelye),
(Ajánlattevőt nyivántaĺtő cégbíróság neve), (Ájánlattevő
cég;1egyzékszáma) nevében kötelezettségvá|7a|ásn jogosult (tisztség megjelolése)
nyilatkozom, hogy a Budapest Fővátos VIII. keĺületJőzsefvátosi tnkoľmányzat, mint Ájánlatkétő
á|ta| ,,Eutőpa Belváľosa Pľogľam II, a Palotanegyed Kultuľális Városmegúiitősa pľogtam
keľetén belül a Vas u. 14. szárn alatti helyiségek felűiítása', tátgý kozbeszeruési eüjáńs
tekintetében az alábbí ajánlratot tesszük:

Az aiánlat számszetíisíthető aďataiz

(Cégszerű a|zítás a kötelezett ségváLlaJasta
jogosult/jogosultak, vagy ąlÁtás a

megbata|mazottf meghataLmazottakńsz&őI)

2. S Z. NYILATKoZÁTMINTA

a Ktizös aiánlattétel esetén a táb|^f^tot vataÍnennyi ktizös aiánlattevőnek ki kell töltenie, a táb|ánat szabadon bóvíthetó.
5 Azt a pénzfotga|mí ie|zőszámot kell feltrintetni, melyet az aján|attevő az e|iáĺással kapcsolatosan haszná]ni kíván. Ámennyiben a

megkcitendő szeĺződésben ettól eltéĺó bankszáĺnlát kiváĺ az ajäĺLattevő felttintetni, úgy ezt kéĺirik külön is feltrintetni.
c Ĺehetőség szerint soÍonként egyetlen e|érhetőségi a<latot adianak meg! Áz Ąáĺ|attevő felelőssége olyan kapcsolattart,ási adatokat

- megadni, amelyen fogadni ĺxJja az aiíĺ|atkéń által megkűld<itt infoĺmációkat'
\\
\.\
\J,.

telefon vagv mobi| száma:

ĺ\lulfuott ..., mirrt 
^ 

,,,,, (A|ánlattevő

I(eltezés (helység, év, hónap, nap)



Aiánlati nyilatkozat

,,Eutópa Belváĺosa Progľam II, aPa|otanegycd Kultuľális VárosmegtĄitásapÍogfam kcľctén
belül a Yas u. 14. szám alatti helyiségek felújítása''

Ą|tllír6lft
megnevezésc) (Ajánlattcvő székhelye),
(Ájánlattevőtnyllvántattőcégbfuőságneve), ..,'... (Ajánlattevőcćgjcgyzćkszáma)
nevében kotelezettségv.álla|ásnjogosult (tisztség megjelölése) a Budapest Főváros VIII.
keĺĹilet Józsefr'árosi onkormállyfat, mint Ajántatk&ő á|tal ,,F;ľľ;őpa Belváto.' P'og'"m II, a
Palotanegyed Kultuĺális Vátosmegúiítása pfogÍam keľetén beliil a Vas u. !4, szám alatti
helyis égek felriiítás a'' tátgý kozb eszetzési eliárás tekin tetében

az a|ábbi nvilatkozatot tesszük:

1,. Á Kbt. óó. s (1) és (2) bekezdése alapján nyiatkozunk, hogy megvizsýltuk és fenntafiás vagy
kor|átozás nélkĺil elfogadjuk a fent hivatkozott kozbeszerzési e|jáńs közbeszeĺzéii
dokum en tá ciőjának feltételeit.

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tetti'ink ajánlatunkb an, amj ellentétben van az
ajánlattéte|l dokumentációval vagy azokbármely feltételével, akkor az ajáliatlnk érvénytelen.
E,ltekintiink szját szeĺződéses feltételeink a|ka\mazásátő|, és elfogadjuk ^z aján|attéteh
dokumenľációb an Iév ő s zetz ődé s t a s z erző dés kö tés a|apjáa|.

Nyilatkozunk, hogy akért ellenszĄáltltást az 7. számí:' nyilatkozatminta tĺľ:f2]11272a.

Az zjánlat benýtásával kijelent|ük, hogy amennyiben nyeftes ajánlattevőnek nyilvánítanak
bennünket, akkoĺ a szetződést megkötjük és a szetződést teljesítjük ^z Ąán|zttéte|l'
dokumentációban,azajáriatunkbanlefektetettekszerint.

Tudatában vag;runk annak, hogy közos ĄánLat esetén a kĺjzos ajáriatot tevők személye nem
váItozhat Sem a kőzbeszetzésie|jáńs,sem^z annak a|apjánmegkötött szeruődés teljesítése sotán.
Ánnak is tudatában vagyunt hogy a közcis ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a
kózbeszerzési eLjírás, mind az annak eĺedményeként megkötőtt szetződés teljesítése soĺán.
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyeĺtes ď1ínLattevők szetződést kötiink, kötelesek
vagyunk azokat a szakéttőket a szetződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen
ajánlatunkban megÍreveztiink, tekintettel ata, hogy ez a köteIezettségĹiĺlk szeĺződéskötési
feltételnek minősiiLl.

A Kbt. 66. $ (ó) bekezdés a) poĺga aIapjáĺ nyilatkozunk, hogy a szetződés teliesítéséhez a
következő alv ői]alkoz őkat ves s zfü Ęényb e:

aJ.

4.

5.

6.

7.

9. ,Ą I(bt. 66. $ (6) bekezdés
tekintetébeĺ az igénybe
kovetkezők:

b) pontja alapján nyilatkozunk, hogy a 9. pontban megjelölt ĺészek
venni kívánt és az ajánlat benyrijtásakoĺ ismert alvá)lalkozők a



10. Nyilatkozunk a l(bt. 65. s O bekezdésc a|apján, hogy az előírt alkalmassági
kiivetelményeknek a következő szeľvezet(ek) vagy személyek kapacitásáľa támaszkodva
felelek mes:

Kapacitást ĺendelkezésre
bocsátó szefrĺezet / személy
megnevezése, székhelye

(lakóhelye)

Azon alkalmas s ági feltétel megi eltités e, amelynek
igazo|ás áb an az aiánlattev ő e z eÍr s z e f vez et e tő fot t ás afu a

támaszkodik, a felhívás vonatkozó pontiának
megieliilésével

11. Nyilatlĺozunlĺ, lrogy az ajáĺrlaturrklroz az ajánLzt lrcĺryrijtását kovcttí 30 ĺupĘ k<.ltvc vagyuĺrk.

1'2' Ezűton nyilatkozunk, hogy árJáĺrhztő szetvezetnek minőstilünk a 201'7. évi CXCVI. torvény 3. $
(1) bekezdés 1. pontja a|apján. Nyilatkozunk továbbá, hogy nyertességiink esetén köteles vagyok
bejelenteni, amennyiben már nem minősiilök ár]árhatő szervezetÍtek z szetződés hatá|ya alatt,

13. Nyilatkozom, hogy a szegődéskötés időponqára - építési-szerelési felelősségbiztosítást fogok
kötni vagy a meglévő felelősségbŁtosítását kite{eszteni, amelynek értéke eIéĺ az 10 M Ft/év és 3
M Ft/káľesemény éľtéket, továhbá nyeĺtességem esetén köteles vagyok a felelősségbiztosítá,st a
teljesítési hatándő |ejártät, illetve a tényleges teljesítést kóvető 15 naprg fenntaĺtani. a megkötött
v^By kitelesztett felelősségbiztosítás másolati pé|dányát a Megĺendelőnek szetződés
megkö tés én ek napjára átađom.

1'4. Ezílton nyilatkozom, hogy a fe|hivásban meghatározott jőtźi7ási biztosítékot a felhívásban és a
szetző désb en meghatátozott időp ontban rendelkezésĺe bocsátom'

15. Ezúton nyiatkozom, hogy a fe|hivásban meghatátozott alkalmassági követelményeknek
megfelelek és a l{bt. 69. s (4) bekezdésének atka|mazása esetén, az aján|ztkérő fe|hivásán az
alkalmassági követelmények iglzoLásĺa a dokumentaďĺő szeľinti ĺyl7ztkozatokat és igazolásokat
benýitom.

Keltezés @.ly.ég' év, hónap, nap)

(Cégszeľű e|Áfu ás a koteIezettségvá1lalasra
jogosult/jogosultak, vagy a|áítá's a

meghatalma zott f meghata)mazottak ńsz&ő|)

ĺneg1egyzés: Közös aján|attéte| esetén valamennyi ajáĺIattevő köteles ezt a n,Jllatkozatot megtenni.

\,ŃUl
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Nyilatkozat a Kbt. 62. s (1) a-i), I-q) ćs 62. $ (2) pontia szeńntikizátó okokľól7
Álulított milrt a (Ájánlattcvő
megnevezése) (Ájánlattevő székhĄe),
(Aján|attevőtnylhvántartó cégbíróság neve), ...... ' (Ajánlattcvő cćgjc5ĺzóks zátna)
nevében kötelezettségvál|e|ásnjogosult (tisztség megjelölése) a Buĺlapcsi ll.őváros VIIl.
kerĹilet Józsefuátosi onkotmányzut> ffijnt Ajánlatkérő á|ta| ,,Eut6pa Belváĺosa Ptogram II, a
Palotanegyeđ Kultutális Vátosmegűiítása ptogfam keĺetén belül a Vas u. 14. szárn a|atti
helyiségek felúiítása'' tátgyíkiłzbeszerzési eljáľás tekintetében a következő nyt7atkozatot tesuem:

Nem állnak fenn veltink szemben akilzbeszetzésekĺől szőIő 2075, évi CXLIII. torvény ó2. s (1)-(2)
bekezdéséb en meghatatozott |ĺzfuő okok,

I{eltezés (helység év, hónap, nap)

(Cégszerri alálrás a kotelezettségvállalásta
jogosult/jogosultak, vagy a|áfuás a

meghatalm azott / meghatďm azottak ftszéńll)

.l Az aián|attevő, köztis aián|attéte| esetén a közös aiánlattevők kíiltin-kiilön teszik meg a nýIatkozatot!



3 / B. sZ. NYII-^.II{OZÁ,'l.M I N,l.A

I{YILATKOZAT

IilZÁRo oKoK FENN NEM ÁrrÁsĺ. TEKINTEľÉnBN
(Kbt. 62. $ (1) bekezdés ka)-kb) alpontja tekintetében)

Áhllírott ...'., mint 7 '... (Ajánlattevő
megnevezése) (Ajánlattevő székhelye),
(AjánJattevőt ĺyl7vántattő cégbiĺőság neve), . .... . (Ajá,"|attevő cégegyzékszáma)
nevében kotelezettségvát]aLá'sĺajogosult (tisztség męjelölése) a Budapest Főváros VIII.
keĺĹilet Jőzsefvátosi tnkormányz^t, mint Ajánlatkérő á|ta| ,,E;uitópa Betváĺosa Progľaĺn II, a
Palotanegyed Kultuĺális Váľosmegűiítása pÍogfam keľetén belül a Vas w. 14. szátn a|atti
helyiségek felúiítása'' tátgý közbeszetzésí e|1áńs tekintetében a I(bt. 62. s (1) bekezdés ka)-kb)
alp ontj a alapján zz alátbbí nyilatkozatot tes z em:

k")

Nem az Eutópai Unió. azF.;urőĺaĺ GazdasáslTérsés vaw
a GazdasáEi Ewüttműködési és Feilesztési Szervezet
tauál|amábaĺ. a l(eĺeskedelmi YiláEszewezet
kőzbeszeruési megállapoďásban ĺészes államban vagv az
EUMSZ 198. cikkében említett tensetentuli orszáEok és
teľiiletek bármelvikében vaw nem olvan á|lamban
rendelkezik szervezetűnk adóilletőséspel. amellvel
Mawarotszásnak kettős adőzás elkedilésérőI szóló
ewezménve van. vasv amellvel az Eurőoal Uniónak
kétoldalú meEállaoodása. van a közbeszerzés terén

kb)
Ajánlattevő oIyan tatsaságnak minősül, mĄet
szab á|y o z ott tő zs dér' nem j egyeznek8

Ajänlattev ő olyan tátsas á'gnzk
minőstĺl, melyet szabá|y ozon.

tőzsdén ieweznek9
,Ą pénzmos ás és a tenoĺŁmus frnanszírozása mege|őzésétől és megakađá|yozásáĺőI sző|ő
2007. évlc)oo(W. torvény (a továbbiakban: pénzmosásĺól szóló töĺvény) 3.s ĺ) pont ra)-

'Đ '"gy 
ľc)-rd) alpontja szednt đefiniált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és

áiLanđő lakóhelvének bemutatása tekintetében nvilatkozom:lo
valamennyi ténvleEes hrlaidonos neve:
valamennyi tényleEes ĺrlaidonos álLaĺdő lakóhelye:

Keltezés (h"ly.és év, hónap, nap)

(Cégszerű a|aíĺás a kötelezett ségváL7a|ásra
j ogosult/j ogosultak, vagy alálĺás a

meghatalm azott f meghatalm azoftak ĺész&ől)

8 Kérjĺtk a megfelelő résá alĺáłrúzni!
9 Kériuk a megfelelő ĺészt alártrúzni!
l0 Amennyiben az aján|attevł5t nem jegyzik szabáIyozott tőzsdén
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NYILATKOZAT

IqZÁRó oKoK FENN NEM ÁrrÁse. TEKINTEIÉnBN
({bt. 62. $ (1) bckczdés kc) alpontja tekintetébcn)

Alulfuott ..., mint a .... (Ajánlattcvő
megnevezése) (Aján|attevő székhelye),
(Ájánlattevőtnyivántató cégbíróságneve), '.'.... (Ajánlattcvő cé,gsegyzékszáma)
nevében kötelezettségválląJásnjogosult (tisztség megjelölése) a Buĺlapest Fővátos VIII.
keriilet Jőzsefuátosi onkoľmányzat, mint Ájánlatkétő áItaI ,,Eutőpa Belváto." P'og'aĺn II, a
Palotanegyed KultuľáIis Yáľosmeg{Ąitása pÍogÍam keretén betiit a Vas u. 14. száĺn alatti
helyiségek felűjítősa', táogí,kozbeszetzési e|1fuás tekintetében a Kbt. 62. $ kc) a|pontja atapián
az alábbi nyilatkozatot teszem:
a)

Álulírott mint afaz. kötelezettségvä|la|ásta
jogosult képviselője a Budapest Fővátos VIII. keĺiiletJőzsefvárosi onkoĺmányzat, mint Ájánlatkétő
áItal ,,Eutópa Belvátosa Ptogĺam II, a Palotanegyed Kultuľális Váĺosmegúiitísa pfogľam
keretén belĺiĺ a Vas u. !4. szám alatti helyiségek felúiítása'' tátgyban indított kozbesziruési
eľ1fuásban ezúton nyilatkozom, hogy aján|attevőben közvetetten vagy közvetlenül tobb, mint Z|o/o-os
trrlajdoni tésszel vagy szŻvazai jogga| rendelkező jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szerezet nincs.

VAGY

b)

ÁIulíľott mint afaz' kötelezettségvä|Ia|ásra
jogosult képviselője a Budapest Főváros VIII. kediletJőzseÍvfuosi onkormányz^t, mint AjánJatkérő
á|tal ,,Eutópa Belváľosa Ptogĺam II, a Palotanegyed Kultuátis Váľosmegúiítása progľam
keretén beliiĺ a Yas u. L4. szám alatti helyiségek felúiítása'' targyban indított kozbeszetzési
eIjátásban ezúton nyilatkozom, hogy ĄánLattevőben kcizvetetten vagy közvetlentil több, mint Z|o/o-os
trrlajdoni résszel v^gy szav^zai joggal ĺendelkező jogi szeméIy vagy személyes joga szerint jogképes
szefrrezet van, ĺnĄ(ek) az aláhbi(ak):

Szervezet neve: Szetsrezet székhelve:

Továtbbá, nyilatkozom, a fent megjelolt szefvezet(ek) tekintetében a Kbt. (1) bekezdés kb)
aLpoĺga szednti klzfuő feltételek nem állnak fent.
< Keltezés @"ly.és év, hónap, nap)

(Cégszeń' a|áfuás a kötelezett ségvállalasra
jogosult/iogosultak, vagy a|átás a

meghatďm azott/ meghatalm azotta,k tészérőI)

62.
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Nyilatkozat a Kbt. 67. s (4) bekezdése alapián

(ajánl attevő, kőző s aj ánla ttevők ĺnin degyike)

ĺĄlulírott
megnevezése) (Ajánlattevő székhelye),
(Ajánlattevőt nyilvántartó cégbfuóság neve), (Ajánlattevő cég;1egyzékszátna)
nevében kötelezettségváIaLástajogosult (tisztség megjelolése) a Budapest Fővátos VIII'
kerĹilet Jőzsefvátosi onkormányzzt, mint Ájánlatkéń á|ta| ,,F;utőpa Betváľosa Progľaĺn II, a
Palotarregyeđ Kultutális Várĺrsmegúiítása pľogťam ketetén belül a Vas u. 14. száĺn alatti
helyiségek felúiítása'' tfugyí kozbeszetzési eljáĺás tekintetében ezúton nyilatkozom, hogy a
szerződés teliesítéséhez naeÍnvesztink igénybe a I(bt. 62. $-ban meghatározottklzátő okokhatálya a|á
tartoző alvźů]a|kozőt, valamint az á|ta|unk az a]ka|massági kovetelmény igazo|ásáhan ĺészt vevő
gazdaság1, szeteplők flefiLtattofflak a Kbt. 62. $-ban meghatátozott|śtaárő okokhatáIya a|á.

< I(eltezós @"ly.ég, év, lrónap, nap)

(Cégszerű a|airás a kötelezett ségv áilalasra
jogosult/jogosultak, vagy a|áítás a

meghatalm 
^zott 

f meghatalma zottak tész&ő|)

Megiegyzés:

Közos ajánlattételesetén ezen nyilatkozatotvalamennyi kozös ajánlattevőĺek ktilön-kiilön meg kell
tennie.
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Nyilatkozat a Kbt. 66. s (4) bek. szeľint

(zjáriattcvő,kĺjzösajánlattevőkmindegyike)

'Ąlulított rnint af az. . kötelezettsé gvá||a|ásn
j98o'.'It képviselője a ,,Euĺópa Belváĺosa Pĺogľam II, a Pa|otanegyed Kultuĺális
VáľosmegúiításaptogÍam keĺetén belül a Yas u. !4. szám alatti hetyiségek feiűiítása,'tátgyban
indított kozbeszerzési eljátásban nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokĺól, fejlőáóstik
támogatÁsátrő| sző|ő 2004. évl)oo(Iv. törvényl1 szerint zz áIta|amképviselt aján|attevő
o Mikĺová|La|kozásnak
o Kisvállalkozásnak
o KözópvĄ|lą'|koz, snak
minőstil

v^gy

nem taÍtof lka'2004. évi )ooilV. törvény* hata\y ala.

( Keltezés ftetység év, hónap, nap)

(Cégszető aláírás a kötelezett ségvá|lilá,sn
jogosult/jogosultak, vagy aláfuás a

meghatalm zzott f meghatďm azottak rész&ől)

M€egyzés: Közös ajádattéte| esetén a l(bt. 60. s (5) bek. szednti nyllarkozatot valamennyi közös
zjánlattevőnek kÍilön-kiilön meg kell tennie.

1Ĺ 2oo4, évi XXXN. tv. 3. s
( 1) xrv-nat minősü| az a vá||a|kozás, ame|ynek

a) összes fog|a|koztatotti |étszáma 250 főné| kevesebb, ésb) éves nettó árbevétele |egfe|jebb 50 mĺ||ió eurónak megfe|e|ő forintosszeg, vagy mér|egfőosszege
|egfe|jebb 43 mi||ĺó eurónak megfe|e|ő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belü| kisválla|kozásnak minőst.i| az a vá|ĺa|kozás, amelyneka) összes fog|a|koztatotti |étszáma 50 főnél kevesebb, ésb) éves nettó árbevéte|e vagy mér|egfőosszege |egfe|jebb 10 mi||ió eurónak megfele|ő forĺntösszeg.
(3) e rrv kategórián belÜ| mikrovál|a|kozásnak minősiil az a vá||a|kozás, ame|yneka) összes foglalkoztatotti |étszáma 10 főné| kevesebb, ésb) éves nettó árbevéte|e vagy mér|egfőösszege legfeljebb 2 mi||ió eurónak megfe|e|ő forintosszeg.
(4) ĺvem mĺnősÜ| KKV-nak az a vá||a|kozás, amelyben az áĺĺam vagy azonkorrnátryzat közvetĺen vagy közvetett

tu|ajdonĺ részesedése - tőke vagy szavazati joga a|apján - kí.i|oĺl-kü|Ôn vagy egyÜttesen meghalad ja a 25o/o-
ot.

* A fe|sorolt |ehetőségek közü| a megfe|e|ő a|áhúzandó, vagy más módon, egyérte|műen je|ö|endől
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Nyilatkozat felelős foľdítás ľól*

Alulírott mlnt afaz. kotelezettségvállalásra

iogosult képviselője a Budapest Főváĺos VIII. keriiletJőzsefvátosi onkormányzat, mint Ájánlatkétő
áLta| ,,Eutőpa Belvárosa Pľogtam II, a Palotanegyed Kulturális Vátosmegűiítása progÍam
keĺetén belül a Vas u. !4. száIÍn alatti helyiségek felúiítása'' tfugyban indított közbeszeĺzési
e\árásban nyilatkozom, hogy az aján|atban becsatolt idegen nyelvű iĺatok felelős fotdltásánaktaftaLma
a fotdltás a|apjáulr szoLgállő dokumentumtafia|mával teljes métékben megegyezik.

<< Keltezés (relység, év, hónap, nap)

(Cégszerű a]ákás a kotelezett ségv á|Ia|ásra
jogosult/jogosultak, vagy aŁálĺás a

meghatalm azott f meghatalma zottak ńszétő|)

* Abban az esetben tö|tendő ki, ha ajánlatevő idegen nye|vű dokumentumot csato| az aján|atban, és annak fordítását
nem hiteles fordítássa| nyújtotta be.T
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Nyilatkozat iizleti titokĺól

Álulfuott ..., ľľriĺrt 
^ 

..'. (Ajárrlancvi)
megnevezése) (Aján|attevő székhclyc),
(Ájánlattevőt ĺyivántzttő cégbítőság neve), . . . .. . ' (Ajánlattcvő cég;1egyzékszáma)
nevében kötelezettségvĄ|ląIásrajogosult . (tisztség megjelcilése) a Budapesi Főváľos VIII.
keĺĹilet JőzseÍvfuosi onkormányzat, mint Ájánlatkétő aItal-,,Eitőpa Belváro.ä P,og.anl II, a
Palotanegyed Kultutális Váľosmegriiítása pÍogÍam keľetén belül a Vas u. 14. šzáĺn a|atti
helyiségek felűjítása,, tátgýkozbeszeruési e|jfuásáhzn benytljtott ajánlatunk:

a) i)zleti titkot nem tafizlmaz

b) aKbt.44. s (1) bek. alapián az aján|aílnk kovetkező adztaíminősülnek üzleđ titoknak. amelvet
elktilöniilten csatolunk az a|ábbi oldalakon:

Á Kbt. 44. s (1) bekezdése szerinti inđokolást, amely
meghatátozott informácíő vagy adat nyivánosságta
aĺány ta|an s ételmet, cs atolom.

Keltezés (relység, év, hőĺap, nap)

részletesen a|átámasztja, hogy a b) pontban
hozata|a miéĺt és milyen módon okozna

(C égs z erű a\áfu ás a kcitelez ett s égv ä\La|ásn
jogosult/iogosultak, vagy a|áírás a meghatalmrzottf meghatalmazottakÉszétőI)

A rzegfelelő rés7ahbĺłyandó !



7.S2. NYI ] .łTKOZATM I N'I'A

Nyilatkozat a kiegész itő táiékoztatásokĺól

Alulírott ..., mint a ,.., (Ajánlattcvĺi
megÍrevezęSe) (Aján|attevő székhelye),
(Ajfuiattevőtnyivántattő cégbkóság neve), ... .. . . (Ájánlattevő cé,gegyzéksz.äna)
ncvóbcn kötclczcttsógvá|]a|ásĺajogosult (tisztség nregjelölóse) a Budapest lT.3várc.ls VIII.
keĺület Jőzsefuátosi tnkormányzat, mint Ájántatk&ő által ,,Euĺópa Belvárosa Progľaľn II, a
Palotanegyeđ Kulturális Váĺosmegúiítása pÍogfam keĺetén beliil a Vas u. 14. száĺn a|atti
helyiségek felíĄitása,, tátgý kőzbeszetzési e|1árásában kiielentem, hogy

a) nem kértiink és nem kaptunk |ĺegészítő tájékoztatást

b) az ď1ánlatkéĺő kiegészítő tájékoztatá'sát megkaptuk és az Ąáĺ.iat osszeá|]jtásakot fĺgyelembe vettük.

I(eltezés (helység, év, hónap, nap)

(C égsz eďl alátrá.s a kö telez ett s égv á|Lal'ás ta
jogosult/jogosultak, vagy aláltás a meghatalm^zottf meghatalmazottakrészérő|)

A rzegfelelő nésialáhĺłyandó !

i.l
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Iĺiánlatkéĺő Kbt. 69. $ szcĺinti felhívása esetén az eÍte fellrívott aiánlattevők áúta|
benyúitandő nyilatkozatokiegyzéke az alkalmassági kövctclmények igazo!ásakapcsán

P.,ĺ . a lkaln assági kti ae ĺ e l n ć ry1l iga ąo lĺi.ĺi n ő d:

A 32ĺ /20ĺ5. (X.30.) Korm. rendcleĺ 
.ĺ9.s () bekeýésének t.) ponĺja alap1łhn c.raĺolni ke//

aą előiő leýělebb j nérleýbrdulónappal leýrt ii</eti éa _ ĺźlĺalános for3alni adlí nétkiil
s(źnított _ t,ł,s árbcuótelćňl .rióllí eredeti, cegs7,erűen atóhr n.1itaĺkoyatot, aĺĺóljĄgőeĺl, hogl
a7Ęánlatteuő nikorjćiĺt léĺre, illene nikor keýe neg a ĺeuéken1lségéĺ, amentyibcn eryk a4
adato k re n de lke ryésre állna k,

M./. alkalnassági kiiuenlnén1 igaiolási nód:
A 32,ĺ/20ĺ5. (X.30.) Koľm. nndłlet 2ĺ.s Q) bekeidésének a.) ponlja alapjĺźn ai
Eánkttételi.felhíuás neýiildésének napjátől ľissryfelé sýnított 5 éu sorĺfu befeje79tt (telesített,

nűs7aki átadás-áttlétellel leryźrult) építéi berubáýsra és/ uagl épĺtési kiuiĺeleyési naékerységre

ás/ uagl épiikfelĺ{ítlźsra uonaĺkoylí nĺ,lnkĺźinak isrzeĺtetését, aąaůźbbi taraalommal:

. a sryÍąődés tátgyát

. a s<lrąődést kijtő nánkÍel neaéĺ, ľínét,

. a7 e luég79 tt n un kák fe lsoru lásĺźĺ;

. a4 e llens7olgźltatás nettó tiss4eýt,

. a tel1esítéĺ ide1,ít (éu/ bó/ nap) (keýés és befejeryés is) és heĄét,

. a műsąaki átadłźs-átaátel időpon/áĺ @/b.í/ nap)
o ryilatko7ni kell amíl, łlogy a nliuítés a7előínźsoknak és a s7,eryődésnek, negfetetően töĺtént-

A bemutatott referenciákat a 32ĺ/20ĺ5. (X.30.) Korn. rcndelet 23. $ sryint csak a
szerződést kötő másik fel áItaI kiadott igazolással lehet igazolni, akként, hogy

aąĘaąolásonfel kell tłntetni afent előíft furtalrzakat.



Nyilatkozat a pénzugyi- gazdasági alkalmasságról

megÍrevezese/ (Aján|attevő székhclyc),
(Ajánlattevőt nyilvántattó cégbíĺóság neve), .... . . (Ajánlattevő cégegyzékszáma)
nevében kötelezettségváLla|ásnjogosult (tisztség megjelolósc) a Budapest Főváľos VIII.
kerület Jőzsetvárosi onkoľmányz^t, mint Aiánlatkéń á|ta| ,,E;utőpa Belváľosa Ptogtaĺn II, a
Palotanegyed Kultuľális Vátosmegűiitása pfogfam keĺetén belül a Vas u. 14. szárĺl a|atti
helyiségek felúiítása'' tátgy6 kozbeszeruési eljárás tekintetében ezílton kiielentem, hogy az
aiánlattéte|l lĺatáĺĺdőt ĺnege|őző 3 mérlegfoĺdulónappa| |ezátt iizleti évben _ általános
fotgalmi adó nélkÍil szálmított - telies átbevételiiĺrkaz a|ábbi összeg volt:

I(eltezés (relység év, hónap, nap)

(Cégszeń a|áírás a kötelezett ségvál|ilásta

|ogosult/iogosu1tak, vagy aláirás a

meghatalm rz oĺt f meghatďma zottak rész éóI)

\,\u
I



Nyilatkozat koľábbi telicsítósekľiĺl
a321/2015. (x.30.) I(orm. ĺcndclct 21. $ (1) bckczĺJćs a) pontja tckintctóbcn

mcgncvczósc) (Ajánlattcvő szćkhclyc),
(Aján|attevőt nyilvántartó cćgbíróság nevc), . '. '.. (Áján|attevő cégjcgyzőksz.átna)
nevében kötelezettsćgvállalásĺa jogosult (tisztsóg mcgjclolése) a Budapcsi lłőváľos VIIĺ.
keriilet Jőzsefvfuosi onkoľmányzat' mint Ájánlarkétő á|tĺ| ,,Eutópa Belváĺosa Pľogtaľn II, a
Palotanegyed Kulturális VátosmegiĄítása pÍogfam ketctén belüt a Vas u. !4. szŁm alatti
helyiségek felúiítása'' tátgyű kőzbeszetzési e|1ańs tekintctébcrr czúton nyilatkozom, hogy a jclen
kozbeszerzési cliáráshoz kapcsolódő e|játást megindító fclhívás mcgktildésének napjátólłsszafcló
számitott 5 év során a kövctkcző ĺeferenciákat teljesítettiik:

A szetződést kötő másik féI neve.

címe
építési b eruházásta és f v agy építési kivitelezési tevékenys égrc

és / v,agy épületfelújításĺa vonatk oző rcÍercncia bemutatása

Az e|végzett munkák felsoĺolása

Az ellenszo|gá|tatás nettó összege Ft-ban

Teljesítés ideje ftezdés és befejezés naptáĺi nap pontos ságga|
(év, hónap, nap)

Kezdés:

Befejezés:

Műs z aki 
^t^đás 

- átv étel időp ontj a' (év / hőnaP / nap)

Teljesítés hĄe
A teliesítés az e|őfuásoknak és a szerződésnek megfelelően

töĺtént-e? (Igen/ nem)
igen/nem

Keltezés (relység év, hónap, nap)

(Cégszeĺű a|áfuás a kötelezett ségv áLla|ásra
jogosult/jogosultak, vagy a|áfuás a

meghatalm azott f meghatďm az ottak t és z& ő|)1 
2



KIVITELEzÉil SZERZŐDÉS

amely létĺejött egyrésztől a

B udapes t Fővátos VI I I. keľĺi l et ! ćnsefv átrosi onkoľ mány z at
székhelye:
adőszäma:
szán]zv ezető pénzntéf et neve: [szeĺződéskőtéskor kitöltendő]
b anks z ámlaszáma: fsz etz ő déskö té s kor kitöltendő]
képviseletéb en e|jfuő személy neve:

Telefonszá m: |szetződéskötéskoĺ kitöltendő]
F axs zám: |sz etz ő désko té s kot kitöltendő]
E-.^4 cim fszeĺződéskotéskot kitöltendő]
mint Epíttető
- továbbiakban,,Megfendelő.. .

másrésztőI

címe, székhelye:
nyilvántaľtó cégbíróság neve:
cégegyzékszám:
adőszáĺĺ:a..
bankszátĺiaszáma (pénz foĺgalmi szánJa száma) :

képviseletében eljáró személy neve' megflevezése:
TeLeÍonszám:
Faxszám.. _

E-mail cím:
mntYá|la|koző

- továbbiakb aĺ,,Yátla|kozó'' (egytittes említésük esetén:

iött létĺe az alábbi feltételek szerjnÍ
,,Szetződő Felelť' vary ,,Felelť') közott

1. lĺszetzőďésmegkötésénekelőzményei

Budapest Főváĺos VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormáflyz^t r közbeszetzésektől szőIő 2075. évi

cxLIII. törvény (toaábbiakban: Kbt.) 115. s (1) bekezdése szerinti hiĺdetrnény nélki.iü tátgyalás nélkiili
kozbeszetzési eliárást kezdeményezetta;z ajánlaĺtéteh felhívás 2017. . .... -i megkiildéséveIaz

,,Euĺópa Belváľosá Pĺogram II, a Palotanegyeđ Kultutális Vátosmegúiitása pfogÍam keĺetén
belül a Vas u. !4. száĺĺľ. alatti helyiségek felűĄitása,, taryyában (a továbbiakban: Közbeszerzés
E|jáĺás), zmely e|jánás eľedményes lebonyolításának eredményekéntaz eljátás nyeftese Vállalkozó lett.

2. ASzeĺződés táľgya:
1. Megĺendelő megtendeli, Vállalkoző pedlł eLválla\a jelen szerződés aLapjáĺ a Budapest VIII' Vas

utca 14. szám aIatt tala|hatő épiilet (1rsz:36489 /0/^/1) fe|űjitását a m(lszakj dokumentáciőban, a

jogszabá|yokban és az átazott költségvetésben foglaltaknak megfelelően.

2. A feni munka kapcsán YáLtalkoző ezennel vá|La|ja, hogy teljeskorűen elkészíti és megvalósíqa a

Munkát a teljesítési hatáiđőre, továbbá a jőtáLLásí (gatanciális) kötelezettségeinek eleget tesz.

t:
!t
.5



3. Megrend e|ő ll<>zzájáľul alvállalk ozo igénybevétclćlrcz.

4. Á kĹilföldi adóillctősógű Vállalkozó köteles a szctzőĺlć's|.lcz aruavonatkozó meghatalmazást csntolni,
hogy az illetősé1;c szcrinti adôhatőságtől a magyar adóhatóság l<ŕizvetlenül bcszeľezhct a Vállalkozőn
v onatko ző adatokat az o tszágok közötĺ j ogsegély igć rlybcvó tclc n ćlkül'

5. Felek mcgállapodnak, hogy Yá|lalkoző a tcvékcny sé.gćt az aján|attéte|l felhívás, a ľósztctcs
dokumenťá ciő, a m(lszaki dokume ntáciő és az ánzott költségvet é's a'|apján végz.i.
A Felek męánapít1átk, hogy a ľészletes mennyiségekct az aián|attétei felhívás, illetvc ĺlokumcĺrtáciĺi
taftalmazza.

3.A munkateľület átadás.átvétele

l.Megtendelő a munkateľületet aYállz|kozőva| egyeztetett időpontban ad1z át aYá|]a|koző tészéte,
munkavégzésre alkalmas állapotban. A munkateľület átadás-áwételét felek iegyzőkonyvbcn rögzítik.
Az átadás időpontjfuől Megtendelő előzetesen étesíti Yá|la\kozőt

2.A felvonulási épĹiletek elhelyezése csak a Megtendclőhozzájárulását követően kezdhető meg.

4. Felek iogai és kiitelezettségei

1.A Vĺállalkoző szavatolja, hogy műszah'iag és minőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkozó
ÍnagyaÍ és EU előíĺásokban és szabványokban meghatátozott minőségben, valamint a mriszaki

.dokumentáciő a|apján teljesít. A nem fentiek szerinti teljesítést Megtenđelő jogosult Yá|ta|koző
költségéte és veszélyéte _ a gannciális felelőss égvźĺ|la|ás megtzttásamelátt _ újtakiviteleztetni, amelyet
Yí1la|koző köteles 

.ha|adékta|anul elvégezni. A fenti jog nem énnĺ a Megtendelő azon jogät, hogy a
1-ĺ'. ľ""tu"n foglalt, a szetződés hibás teljesítésével kapcsolatos elállási jogána| _ az ott emlíiett
feltételek fenná|lása esetén _ éljen.

Az I. osztályu minőség megál|apítzsa az Bpítésugyi Agazaĺ Szabvány szerint töĺténik' Vitás esetben a
Felek döntőként a Yil]alkozó koltségviselése mellett az Építésíigý Minőségelleĺőtző Innovációs
Nonpľofit rrt. @nĺ9 minőség ellenőr-zés eređményét fogadjáĺke|'.

2. Az e|ta|<art munkaré szek vlzsg!|atz:
AYát]a]kozó seľnmilyen eltakatást nem végez a Megĺendelő előzetes jőváhagyása előtt. Á Yá11a|koző
az e|tzkanndó munkaĺészeket köteles 3 (rárom) munkanappal az e|takaĺás előtt a Megtendelőnek
bejelenteni és az e|tzkaĺ:łndő munkatészeket ptóbaviz sý|atés e|kenőrués céIjából a Megten?e1ő tészéte
|äthatővá és hozzáÍéthetővé tenni. Amennyiben a Vállalkoző ezen kcitelezettségét elmulasztja, ílgy a
munkaľész ek |áthatővá, tételének és a feltańs előtti á)7apot vlsszaáLlitasának kđltség eit a vá\]a)Iłoző
köteles viselĺri. Vá|]a|koző nem köteIezhető a saját költségén töĺténő visszabontásĺa és az e1takatt
munkaĺészek láthatóvá' téteLéte, ha a je|eĺ pont szerinti bejelentési kötelezettségnek eleget tett és
Megľendelő a YáJ]a)kozó bejelentését követő 3 (három) munkanapon beliil a- prőbavŁsýlat és
ellenőĺzés cé|jáhő| nem jelent meg.

3. Munkateriilet:
A Vállalkozó köteles a hatőság és a Megendelő előfuásai szeľint a munkateriiletet elkeĺíteni,
frgye|meztető jelzések elhelyezéséről gondoskodni. Á Yá|ta|koző köteles a saját tevékenységéből
szátmaző hulladékot fo|yamatoszn összegyűjteni és a munkateriilettő| saját költségén .|,zőJ]lt^,g é" 

^munkaterĹiletet valamint annak közvetlen kömyezetét a tĺitmeléktő|, szeméttől és hulladéktól
menteseÍr tafizĺrj.,

Á hulladékb őI származő bevétel a Y á|Ialkozó bevételét kép ezi.



YáL]alkoző a kivitelczćsi munkák során kelettező veszé|ycs ćs lrcln vcszélyes hulladékolĺ kczclćsćľtil
(gyrijtés, előkezclćs, szállítás, Irasznosítás, ártaknatJanítás) a v()t]atk()zó hatályos jogszabáLy<>k szcľilrt
gondoskodni kötcles. Á kclctkcző hulladék azon tészének, aĺncly a l<ivitclezós sotán a hclyszíncn ncm
keľül felhaszná|ásn, Yáů|a|koző koteles gondoskodni annak lrasznosításĺa engedéllyel ĺcndclkcző
vá|Lalkozás tészéte tönónő őtadásáróI. a nem hasznosítható hulladćkok e|szá|]ltásfuóI és áľtaloÍrlncntcs
elhelyezéséről.

4. VáLlalkoző a munká|atok során nem vehed igénybe a kozutak tcľülctét rakodásľa, táto|ásta.

5. A Vállalk oző kár elkeriiléséte v onatkoző kötelezettsége:
AYá|la|kozót tetheli valamennyi, lľáĺ elkediléséĺe vonatkozőköte|ezettség, így ki.iLlonös en aYá|fa|kozó
á|ta| a Munkák végzése céljából igenybe vett éptiłetekĺől YáIlalkoző tevékenysége vagy mulasztása okán
lehulló tfugyak áLt^| okozt:-kárét való felelősség. Vállalkoző felc| abiztonsáEl' előfuásokbetaná'sáétt,
továbbá a balesetelháńtási előírások szerinti valamennyi védő- és biztonsági intézkedésért.
Á. Vállalkoző felel az á|tz|a a tárgyi rrrunkák kivitelezésévcl összefüggőeĺr igéĺrybe vett segédci,
a|kaLmazottai, meghatalmazottai, a|vá|lalkozői, illetve sz^IitőitészétőI okozott kátokén..
Á Vállalkoző fe|e| minden igényéĺt, amelyet az előbbi káĺokból, balesetekből és hiányosságokból
eĺedően a Megrendelővel szeĺnben tÁ,masz,ta'na'k. A Válla|koző a Megrenclelővel szembeÍl ncm
hĺvatkozhat 

^tÍa, 
hogy a teljesítésnél és a kivitelezésné| igénybe vett segédeinek a |ĺváIasztásánál és

azok felügyeleténél így játt el, ahogy az az adott helyzetben e|váthĺtő. A Vállalkozó mentesíđ a
Megrendelőt az olyan kárténtési igények a|ő|, ame|yek a munkáiva| és szo|gáItatasaíval kapcsolatban
merülnek fel

6. A Megtendelő iogosult
- más vá|7a|kozőva| e|végeztetni a kifoýsolt vagy hiányolt munkákat a' Yá|La|kozó költségére, ha
feksző|itására a Yá|]atkoző a kifoýsolt, vagy hiányolt munkákat nem javíqa, illetve nem pótolja, a

Yái7a|koző garanciáhs felelősségvá|LaLásának negtattzsäval. Á fenti jog nem éĺni a Megtendelő azon
jogát, hogy z 11. pontban foglalt, a szerződés 10 napot meghaladó késedelmes teljesítésével
kapcsolatos,va5! a szetződés hibás teljesítésévelkapcsolatos elállási jogával_ az ott említett feltételek
f,enná|Lása esetén _ éljen.
_ Yát7a|kozőnak a je|en szeruődésben vá|laJt Íe|zdataĺ e|Iátásárya| kapcsolatos tevékenységét öná|lőan
vagy megblzőIevé|kel ellátott képviselője révén ellenőľizni olyan módon, hogy Yáila|koző teljesítését
Megrendelő ez lĺáĺý tevékenysége ne akadáIyozza.
- bármely pótrnunkát más vállalkozőva| eIvégeztetti, figyelemmel a I(bt. tendelkezéseiĺe.

7. Megtendelő köteles
-Yal7alkoző részérc a kivitelezéshez sziikséges munkateĺiiłetet ĺendelkezésĺe bocsátani.
-Yá|Ia|koző tészéte a szetződés szerinđ dijakat megfizetni.
- a322/201'5. ě.30) Korm. tendelet aIapjáĺsajátmagavagy nevében eljátő szemé|y (szewezet) ĺévén
e|leĺőnzĺi,hogy z szetzőđés teljesítése sotán aYá|]z|koző teljesítésében|ĺzátő|aga Kbt. 138. $ (2) és

(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő abvá|lalkoző vesz tészt és az alvál]alkozői teljesítés aĺánya
nem haladj^ meg a Kbt. 138. s (1) és (5) bekezdésében meghatáĺofott értéket.

8.'Ą l(bt. 138. s (3) bekezd ése a|apján a Yállalkoző a szerződés megkötésének iđőpontjában
bejelentettevalamennyi oLyaĺaIvá|)a1kozőját,z|ĺ^szeflőđésteljesítésébenrésztvesz,ésabejelentéssel
egyůtt nyilatkozik aĺrólis, hogy az áttalaĘénybe venni |ĺvántalváLLa|koző nem álI akizárő okok hatálya

a|att. A YĄllalkoző a szetződés teljesítésének időtartama a|att köteles a Megtendelőnek minden
további, a teljesítésbe bevonni kívánt a|vát]a|kozőt előzetesen fuásban bejelenteni, és a bejelentéssel

együtt n5nlatkozrĺ anőL,hogy az áItala igénybe venni kiváĺt a|vá]7alkoző nem áll a klzfuő okok hatálya

alatt.

9. Megrendelőnek joga v^17az adott munkafázistLeá|]itati,haaz nem a tervnek és az e|váttminőségnek
megfelelő. IJtasitása szednt a hibásan teljesített tészt _ a garanciá)ls felelősségvá'1]a|as tneglafiás^



mellett - nrcgfclclő módon újĺa kell kivitelczlri, alrrcnlryibcn az szakszcrűcn lrcĺrr jĺrvíthaľĺi. Áz
új rakivi tclczós i többlctköl ts égek a Y á|]a|kozőt tcľ|r cl itĺ.

A Megrcndc|ő, illcwc az á|ta|a kijelölt szetvczct vagy szcmély jogosult a kivitclczćsi rnunkáknt
folyamatosan c|lenőni. Á rnunkavé gzésnek az aján|attó,icli fclhívásban és dokurncntációbalr, vtlatnitrt
a nyeľtes aján|atnak mcgfclelően kell tcirténnie.

l0.Megľendclő utasítási jogának gyakoilása

YáLla|koző kötelcs Megtendelő áIta| adott valamcnnyi utasítást teljesíteni, cltekintvc attő|, ha cz
jogszabá|y, hatósági ĺendelkezés megséľtéséĺ e, Lvagy a vagyonbizt-onság (ideérwe az adatvagyont is)
veszé|yeztetésére vezetÍLe, rnivel ilyen esetben jogszeľűen meglagadhatjia a Yá|]a|koző ai..utasítás
teljesítését. Megĺendelő vagy bátmely nevében .|iá,ő 

","mely 
.él"z.ntlen ésfvagy szakszerűtlen

utasításán Yá|la|koző koteles Megtendelő jelen szuződésben megnevezett kapcJáh ttattőjának a
figyelmét haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben felhívás eúenére is fenntartja és íľásban
megeĺősíti Megĺendelő 

.az_u'tasítást' úgy köteles azt végľehĄtaru' kivéve, ha az ltasitás teljesítését
j ogszerrien megtzgadhaýa Y ái|a|koző.
Megendelő utasításai a teljesítést nem tehetik terhesebbó Yá|Ia|koző számára. Felek rögzítik, hogy
Yőĺ|Ia|koző teljesítésének teĺhesebbé tételét különösen nem jelenti az akoti\mény, ha oly-an utasítíst
ad Megtenđelő, amely. azt a "éIt szoLgá|ja, hogy a szeruődés teljesítése ďatt is a tehető.legteljesebb
mértékben működjenek a meglévő tendszerek.

11.Y á|Ialko z ő kő te|ezetts égei:

Á Vállalkoző kote|ezí mzgát a szetződéses feladat teljesítéséte, az ajánlatában és a szetződésben
foglaltak alapján, továbbá a tevékenys égvégzésének feltételeit a Vállalko ző űgy köteles megszervezni,
hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos , szzkszerťl, gazdaságos és hatándőíe tőtténő beře1ezését.

Y álLalkoző köteles továbbá, a munkához szükséges anyagokbeszerzésére.

A Yá|Ia|koző köteles a kivitelezés időtartamata az Ąän|attéte|l felhívásban meghatatozott
felelősségbŁtosítást l.ĺötrri vagľ aztkiter1eszteni és azt a szetződés megkötésének napjáigúegrendelő
feIé Ęazo|n akként,-hogy a felelősségbŁtosítasíkotvény eľedeti péLđínyátbemutatja és-egytásolađ
pé|dilĺyát őtaĄa a Megĺende|ő tészéte a szetződés megkötésének napjara. Yál)ailkoző- köteles a
felelősségbiztosítast a teljesítési hatándő |ejáttát, illetve a tényleges jeíjesítést követő 15 napig
fenntatąni.

Yálla|koző köteles a'kivtte|ezés sotán gondoskodni a munkavéđetmi és balesevédelmi, tűztendészea
és környezetvéđelmi előítások betartásfuől. Á munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a
YáIlalkoző kciteles biztosítani a mrrnkaválla|őítészéte,hogy abŁtonságos kivitelezési feltételek adottak
legyenek. Á Vállalkoző fe|ađataamlnkavá|]a|őíńszéteaz e\őzetes,ill.we azidőszakos munkavédelmi
oktatá.sok megtaftásaés a munkavédelmi oktatási nzp|őbzvaló bejegyzése,azoktaťáson résztvevőkkel
va'|ő a|áínatása. Á Yźi]alkoző a munkaválla|őińszéiekötclcs amullkavégzéslrez szfüséges minősített
egyétĺvédőeszközöket bŁtosítaĺi, azokviselését a mlrlkavégzés teljes időtatamaalatt áegkövetelni.

Yá|La|koző a munkavégzés során köteles betartani a 4/2OO2. (II. 20.) SzCsM-EüM rende1et szerinti,
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményeket tg,ítá
ľendeletb en e|őíttakat.

A munkatedilet igenybevéteLéhez szfüséges engedélyek beszeĺzése aVá1?alkoző feladata.
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Yá|]alkozó kötclcs gorrĺloskodni a szeĺződés tcljcsítósćlrez szükséges anyagok, bcľcnĺlczćsck,
cszközök, gópck fcllrasználásához szükséges engedélyck, tanúsírványok beszenésétől is, l:iztĺrsítania
kell továbbá az,ok kczclési, karbantartási|efuásának, utasításának bctartását'

12'AYálla|kozőnak a szeruődésmegkötését kovető 10 ĺraporr bclril kiviteli iitemtervet (oľganizáciĺis
tervet) kell benyújtania a Megrendelő nevében el1fuő m(lszaki ellenőr tészére. Á fcrrtickcn ľul
Yá|lalkozőnak a szerződés megkötésétkövető 10 munkanapon belül aktua|1zá|t ütemtcľyct kcll
benýjtania.

13.Á Vállalkoző a keriileti, az 
.lĺtézmények 

műkodési feltételei és az egyéb ĺendelkezések Íigyelernbe
vételével végezhet hétvégén is munkát, azonban a hétvégĺ munkavégzés esetén előte leadott (legalább

1 nappal előĺe leadott) névsoĺban szeĺeplő szemé|yek tartőzkodhatnak a munkaterületen' A
munkaidőn kívüIi és ahétvég1munkavégzés soĺán vezetői engeđély beszeľzése szi.ikséges.

74.A, kőzterület foglalással kapcsolatos költségek a Yálla|kozót terhelik, annak igénybevétele az

onkormán y z^t me1Íelrelő rendelk ezései a|apján töĺténhet.

5. Többletmunka és pótmunka

L. Szetződő Felek ľögzítik, hogy taĺtalékkeret kikötéséĺe nem keriil so4 ezétt többlet-és pótmunka
taĺtalékkeret teĺhéĺe való elĺendelése nem lehetséges' Á' többlet- és pótrnunka végzésére |<tzfuő|ag a

közbeszetzési eliáĺás ketetében kötött szer'zőđéstevonatkozó előírások rneglztt^sával, a közbeszet'zési
törvény vonatkozó ĺendelkezéseinek betattásávzl keriilhet sor.

6. A munka befeiezésének hatáľideie

1. Teliesítési határidő: szetzőđéskötéstől 60 napig tartő hztátozott időta;Íta;m.

A teljesítési hatáidő a _ Megľenđelő áIta| is elfogadott - sikeľes és hiánytalan miíszaki átadás.
áwételĺe vonatkozó iegyzőkönyv felvételének időp ontj át j elenti.

Megrendelő n,JiĄarkozza,Yá|]alkoző tudomásul veszi, hogy ĺ szerződéshataĺdőte töténő teljesítése a

Megĺendelő kiemelt éĺdeke.

2. Yá\]a|kozó koteles Megrendelőt minden olyan korĹilményó| haladéktalanul éĺtesíteni, amely a

väL]a|kozäs eĺedményességét, vagy kellő időte való e\végzésétéĺinti. Bzen éttesítés a szetződés szerinti
teljesítési hatándőt nem módosiýa, a Megtendelő késedelmes teljesítésből eĺedő törvényes és

szerzőđésenalapuló iog"'t nem éĺinti. 
'Ą. 

haladéktalan értesítés elmulasztásá.ř'őLetedőkfuéttYáila|koző
felelős, utólagosan nem hivatkozhatebbéli tátjékoztatÁsi kotelezettsége megsértéséĺe előnyök szeĺzése

céIjábő|, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

3.A Szetződésben meghataĺozott hatÁtĺdők betartásával kapcsolatos összes koltség a Yá]Ialkozót
tetheli, aválla|kozői díjon feli.il egyéb költség megtédtésércYát7a|kozó nem jogosult.

4.YáLlalkoző az 7. pontban meghatatozotthatáidőhöz képest előteljesítésĺe iogosult, a Megĺenđelő
előz ete s fu á sb eli ho zzáiátu|ásáv al.

7. Vállalkozői díi

I.Yá|LaLkozó a szerződésszerű teliesítés esetén az a|ábbízkbanmeýatarozott módon jogosult dĺjazásra,

AYál]alkoző a jelen szerződésbell, az ajánLattéteh felhívásban, ajáĺ|attételi dokumentaciőban és zz

ajánLatban rogzitett feladatok elvégzését az a|ábbiváILalkozői díjak mellett teljesíti:



nettó vállalkozói đíi

fisszesen bruttó váĺlalkozői díi: . '. ,. I]t, ^zaz 
.. .... . .. forint.

A szerződé,s és a kifizetések pénzneme foĺint.

2.A szetződós soĺán az egyenes ÁFA fi''".'' ztĺozás szabályai az lĺányadôk,

!.| vá|]a|kozői dt1 áta|ánydĄ. Az áta|ányáľas vállalkozői đtj összeg magában fog|a|ja az ď1án|attćtc|l
felhívásban és dokumentációban, valamint a jclen 

'zerződésbĚn megĚatfuozott tartalom
megvalósításának koltségét és a megvalósuláshoz szükséges itt nem tész|etezett költségekct is, a
kivitelezési munkákat, a munkadíjat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő mindeň đi1at, az
anyagköltségeket, a közvetlen gépköltségct a fuvatozási és ĺakodási költséggel együtt, az á|ta|ános
köItségeket, a kivitelezés sotán z YáLla|koző á|ta| felhasznáIt építési "íz éś 

"né=.gi^, 
gáz, villany)

bekertiłési költségét is.

5. Vállalkoző avá|La|kozőídijon feliil többletmunkát, illetve egyéb koltségtérítéstvaw dí|igónyt jelcn
szetződés keĺetei között semmilyen foľmában nem számolhat fel

6.Felek il)gzítlk, hogy a 322/2015.6.30.) I(oľm. ĺendelet 28. s (1) bekezdése a|apján a Felek a
szetződés megkotését követően az átlzott költségvetés tételci tckintetébefl egyezteté'si folytathatnak,
amelynek során a beépítésre keľiilő egyes tételeket véglegesíthetik. Ebben ai esetben a fenti l(orm'
rendelet és a Kbt. alapjánkella Feleknek eliámiuk.

8. Fizetési feltételek

L. A Vállalkoző _ a'Megĺendelő írásbeli teljesítésigazo|ásánakkézhezvételét követően 7 végszám)a
beĺýjtásán jogosult a kóvetkezők szednt:

Yégszátmla benýtásata, Yá|]a|kozó a készte jelentést követő sikeĺes és hiányta11an átadás-árvételt
igazolő jegyzőkönyv a|aítását követően jogosult.

2. T attalé|d<etet nincs.

3. A szetződés szďnđ és a jogszabályoknak megfelelő szátrŁa kifizetése a Ptk. 6:730. $ (1)_(2)
bekezdésétől eltérően, a Kbt. 135. $ (1)-(3), valamint (6) bekezdései, valarnint 322/201,{. ocao iKorm. rendelet szednt, áĺrtalással torténik.

4. Megendelő a Kbt. 135. s (Ą bekezdése alapján a szetzőđésben foglalt, a tatakékketet és áfanélktil
számitott ellenszolgá|tatás Soń-ált eI&ő értékű előleget biztosít, előleg szám7a ellenében. Az elő|eg
a v égszám7ábóI keľĹil levonásľa.

5. A számlát a Megtenđelő Budapest VIII. kerĹiletJózsefoárosi onkormány zat tészétekell kiállítani és
benyujtani.

6. Á beruházás fedezete ĺészben a Budapest Fővátos Önkormányzata és a Budapest Fővátos VIII.
keĺiilt Jőzsefvfuosi onkormáĺyzat kozón. megkötött Támogaiási Szetződés ŕeretében töĺténik.

7. A szetződésszeni és a jogszabályoknak megfelelő számLákkifizetésének pénzneme a fonnt(HuĐ.



8.Felek x>gzíak, hogy a szám7ázás és az e|számolás mindcrr esetben a minĺlenkot hatályos jĺ;gszabályĺl|<
szerint törtćnik, figyelemme| a szárrůázásra és az c|szá'molásra vonatkoző jogsz^t,ĺly.,t lratályba
lépésének, illcwc hatályon kívtil helyezésének, va|amint módosítás esetén a módosított ľcndclkczćs
hatáIyba lép ésén ek időp ontjára.

9. Megrcndelő kćsedelmes fizetése esetén aYá|La|kozőt a Ptk. szerinti késedelmi kamat illcti rncg.

10.Á kifizetések tekintetében hívatkozunk az adőzás ľcndjéľől sző|ő 2003. évi XCII. töruóny (Áĺt.)
36/A. $-áĺa, továbbá az áLlzmháztartástő| sző|ő 2077, évi CXCV törvény 41. s (6) bekczdésében
Íog|a|takĺa, ame|y szerint akozbeszerzés eĺedményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi
személlyel, jogi személyiséggel nem ĺendelkező szervezettel, illetve szerződés a|apján nem teljesíthető
kifizetés olyan szervezet tészére' amely nem minősiil áúárhatő szervezetnek.

9. Műszaki átaďáLs.áLnlétel, hasznźůatbavételi engeđély, utó.felülvizsgá|at

l..Felek kijelentik, hogy a jelen szetződ'és ketetében megvalósuló betuházá's kivitelezési
tevékenységének befejezését követően műszaki átadás-áwételt kell lefolytatni.

Yá|lzlkoző koteles Megrendelővel írásban közölĺri a szerződ'éses feladatok teljesítését ('I(észre
jelentés').

A munka Yá|la|koző áItah készte jelentését követően Megendelő trizi ki az átadás-átvételi e|jáńs
íđőpongát és arua a jogszabátlyban megjelölt szervek képviselőit meghívja. A kivitelezésben
közĺeműködő alvállalkozőkat aYá|]a|koző hívja meg. Á műszaki át^dáLs-íÚételi eljárás megkezdésére
csak akkoĺ kerülhet sof, ha a jelen szetződés szeĺinti munlľák elkésziiltek, és a sztikséges
dokumentumok (megvalósulási terv, felhaszná|t és beépített anyagok jegyzőkonyvei, szállítólevelek,
stb.) hiánytalanul ĺendelkezésre álJnak, és a Megtende|ő ńsz&e átadásta kerültek.

Az átadás-átvételi e|jfuástakészte jelentést követő 3 napon belül meg kellkezdeni. Az átadás-áwéte|l
eljfuásn 72 ĺaptáťt nap ällrendelkezéste.

Amennyiben a Megtende|ő a szeruőđésbenmeghatátozotthatáidőt követő 3 napon beliil nem kezdi
trIe9 rz átzdás-áwéteh eLjárást, vagy megkezdi, de a szetződésben - a Ptk. 6:247 $ (2) bekezdéséĺe
figyelemme| _ meghatatozott hatáĺdőben nem Íejezi be, a Vállalkozó kétés&e a teljesítésigazolást
köteles kiadni.

2.A mősza|<l átadás-áĺwéte|i eljfuásrôl3 pé|dányban jegyzőkönyvet kell készíteni, amiből 7 pé|dány a
Megrendelőt,7 péIdány ped€ aYát]alkozőt illeti, 7 pé|dány pedłg a mitsza|ĺ ellenőré.

3.Megrendelő a műszaki átađís-áwétel sotán köteles a munkát megvizsgálni és a vŁsýIat aLapján
felfedezett hibákat, hiányosságokaą azok |<ljavítźĺsának, pótlásának hatáĺđejét jegyzőkönyvben
tögziten.

Ha a jegyzőkönyv hibát, hibajegyzéket tafta|maz, akkoĺ azt a Yä|la]kozőnak alá kell imia azza|, hogy
Yá|lalkoző ahibajegyzékben foglaltakra észtevételt tehet, melyet abibď1egyzékben tögzíteni kell.

4.Yá17akozó köteles a Megtendelővel közosen felvett hiba- és hiánylista aLzpjána sziikséges javítasokat
ak'ltűzotthiánypótJási}r'atanđőrc' saját költségérc elvégezni. Megrendelő köteles a fenĺjavítások előírt
I. osztálý, je|en szerződésnek megfelelő minőségben való eIvégzése után a kivitelezési munkákat
áwenni.
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Ha a Yá|La|koző a javítast fuásbeli fe|sző|ltás cllcnére neĺ:ĺ. végzi el, a Mcgľcnĺlclĺi azt łYí||a|kĺ>z,(>
költségére elvégeztetheti, és az igy fclrncrüIt költségeket jogosult a Vállalkozó szánrĺiľa
továbbszánláznlagarancnlls felelősségvállalás megtaĺtása mellett. Á fenti jog ncrrr ćľintj a Mcgľclrdclĺi
azon jogpt, hogy a 11. pontban foglalt, a szctződés hibás teljesítésével kapcsolatos clállási jogáva| _ az
ott említett feltételek fennáLlása esetén _ éljcn

S.Nem tagadhatő tneg az áwétę| a munka olyan jelentéktelen hĺbái, Iĺányai miatt, aĺnclyck a
kijavíľásukkal' pótlásukkaljáĺó munkák Ío|ytán sem akadályozzák a tendeltetésszerű használatot.

6.Yá1lalkoző a m(lszallĺ átadás-áwéteh e|játás időpontjában köteles Megĺendelő tészéte 5 példányban
át^dnla munkateriiĺet átadäsa és a kivitelezési á|7apot közötti eltéréseket tafia\maző dokumentációt,
valamint azokzt zz katokat (teljesítnény nyilatkozat az osszes beépített 

^nyzrgÍa'' 
hulladék nyilwántattó

lap, hulladék befogadő nl1iatkozat, felelős műszaki vezetői nlĺl]atkozat' villámvédelmi vizsýlati
jegyzőkönyv,e|Ienőtző, méľési jegyzőkönyvek és egyéb minőségi vizsgáLatok eľedményei stb), amely a
szenődésszerű teljesítés szerinti elbírálásához és az elvégzett munka áwételéhez szükségesek.

7.Áz esedeges sikettelen átadás-áwétet köItségei a Y á'|la|kozőt tethelik.

8.Ha a Megendelő egyes munkarészeket a teljesítés e|őttáwesz (előzetes átzdás), ezek tekintetében a
kán,eszéLy az áwételidőpontjától a Megtende|őrc szá|I át.

9.Á jelen szerződés akkoĺ tekintető teljesítettnek, ha a munka első osztálý minőségben, hiba- és
hiánymentesen elkésziilt és azt a Yá|]a|kozó a Megtendelőnek átzdja siketes és biányta|aĺ átadás-
áwételt etjfuás befeiezésével, valamint a teljesítést a Megtendel.ő teljesítésĘazolássa|igazoIta.

70.Az eĺedményes ítzdás-áwételi eljárástól számított 1 éven beltil a kivitelezési munkát újból rneg kell
vŁsgáůflĹ (utó-feltiłvizsgá|at). Áz utó-feliilvizsgá|at részhatőndők az áBĺett ĺészmunkák Megtendelő
á|ta|l áwételének iđőpoflg^tő| számitanđőak. A Megrendelő készíĺ eLő az utó_felĺilviz sgálaĺ e\jáńst és
hivja meg atta az érintetteket.

Áz utófeli.ilvizsga|ĺĺe|jfuás soĺán Felek jegyzőkonyvetvesznek felaz ész|e\thibákÍól, hiányosságokĺól'
A Yáilalkoző a hlbzjegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a Megtendelő áirtal ítadott
Iĺbajegyzékben szereplő hatandőben megszüntetrri. Az utófelüW.asgátaĺ eljfuás sotán ész|ett hibák
tekintetében egyebekben a milszakl átadás-áwétel sotán észlelt hibák esetében követendő eljáńs az
lrányadő.

10. Jótállás és szavatosság

IJőtá|Lás:
YáiLalkoző ganĺtzLja:
- valamennf' je|en Szetződésben és annak ilapjátt képező szerződéses okmányban meghatátozott
parzmétet és műszaki adat elétését,
- hogy az áIta|a létĺehozott munka etedményeként léüeiött tendszet minősége mind a felhasznáLt
aĺylgok, mind a munka eredményeként létÍeiött tendszer szetkezete és kivitele szemponýábő| az
érvényes ĺlnagyłt szabványoknakés előfuásoknak megfelel és a szet'ződéses cél eléĺését maradéktalanul
biztosíýa,
- a' szetződés szerinti munkák szakszeďl és ľribátlan elvégzéséą a vonafkozô szabványok és elóírások
betattását.
AYái]a|koző jőtá|lási kötelezettségének iđőtattamz az átadás-áwéte|LezárásátőL szánitott ...
hónap (zjátllattevő zjánJataĺak megfelelően) .Ez a|őIkivételt képez az,ha a jogszabä|y ennéI hosszabb
időt vagy kötelező alkalmassági időt áůIapít meg, amĄ esetben ez a hosszabb hatánđő a jőtáilás
időtattama. Bzen feliil Vállalkoző garaĺtalja a betendezések, szakipan szetkezetek megfelelőségét a



milszaki el,óíĺásokban, valamint ahatá|yos jogszabályban előlĺt kötelező alkalmassĺígi (szavar.ĺlssĺigi)
ideie alatt.

2.Szavatossás:
Yá|]a|kozőt az átadás_áwéteLIezárásátő| számitott 12hőnapig kellékszavatossági kötclczettség tcrlrcli,
melynek szabáIyait a Ptk. tattalmazza. Ámennyibcn a beépített anyagok gyáttója ä|t^1váL|^|t időtaľtarn
ennél hosszabb, akkoÍ ez az ĺdőtxtam lĺáĺyadő. Yá|Ja|koző szzvato|ja, hogy a műszakilag és
minőségiteg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkoző magyat és EU előfuásokban és szabványokban
meghatátozott Q. osztáIý) minőségben teljesít' Á nem I. osztálý teljesítést Megĺendelő jogosult
VáLlalkoző költség&e és veszéLyéte a gnanciáhs felelősségváL7aLás megtaÍtása mellctt
íjra|<lvite|eztetni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni. A fenti jog netn érinti a
Megendelő azon jogát,hogy a 11. pontban fog|a|t,aszenődés hibás teljesítésével kapcsolatos elállási

1ogával - az ott eĺnlített feltételek f,enná|lása esetén - éljen.

3. Gaĺanciális időszak. valamint hibaiavítás az elvégzett munka tekintetében:
A ganĺciálls időszak megkezdődését követő 1'2 hőĺappal (majd azt követőeĺ a gannciális időszak
végéig évente a Megtendelő áItaI megjelölt időpontban) a Megĺendelő és a Yá|7a|koző közös
feliiLlvizsýlaĺbejfuásttart.Bátme|y' a Megtendelő képviselője áItaIabejárás sotán észlelt hibát é,s/vagy
észtevéte|t aYáLla|koző köteles nyolc (8) napon belül orvosolni, vagy ha ez a koĺĹi{ményekből vagy a

hiba jellegéből adódóan nem lehetséges, a lehető legĺövidebb, Felek áIta| megszabott hatáĺidőn belül.

A garuncnlls és jótállási iđőszak tafiamán belül bármely a Megĺendelő által felismeĺt hibát köteles a
Yá|7atkoző az adotthiba feléje tőnéĺő írásbeli bejelentést kovető nyolc (8) napon belül oruosolĺri, vagy
ha ez a köľiiłményekbőIvagy ah]bajellegéből adődőan nem lehetséges, a lehető legrövidebb, Felek
á|ta| megszab o tt határidőn b elül.

A garanciá|ls időszak lejástát mege\őző hatminc (30) napon belüI a Megĺendelő és a YáIla|koző
kozösen újabb feltilviz sgálaibejátást tArtana'k. BármĄ, a Megĺendelő képviselője á|tal abejáń's során
észlelt hibátés/vzgy észtevételt aYá|lalkoző köteles nyolc (8) naPon beitil orvosolĺri, vagy ha ez a
köriiüményekbő| vagy a hiba jellegéből adődőzn nem lehetséges, a lehető legĺividebb, Felek által
megszabott hatőľnđőn beltil.

A garanciális időszakban észlelt hibák tekintetében egyebekben a rn(lszaki átadás-áwétel soĺán észlelt
hibák esetében követendő eLiátźs az kányadő.

Amennyiben a Felek között vita támađĺa artól, hogy ah]ba hibás teljesítés, akkor és az ilyen esetekben
aYá|Lalkoző köteles olyan független szakéĺtő átlásÍoglzLását kikémi, amelynek döntését a Megtendelő
is előzetesen elfogadja. Az l7yeĺ független mindkét Félĺe kotelező érvényű'. 'Ą. 

fiiggetlen szakéfiővel
kapcsolatos valamennyi költséget a Y il]a|koző köteles viselni.

A'Yálla|koző a jőtźilásííđőszak leteltét követően is a fentielĺ" illetve a jogszabá|yokban meghatátozott
módon továbbra is felel mindzzon anyagok, betendezések és munkák hibás teljesítésééĺt, amelyek
esetében avonatkoző jogszabáůyokvagy a fenti előítások hosszabb szavatosságjidőtáilapítanak meg.

ll.Szeĺződést biztosító mellékkötelezettségek

l.Késeđelmi kötbéľ
AmennyibenYátl]alkoző z szerződés szerinti bármely kötelezettségéthatÁĺdőben nem teljesíti' illetve
fe|adatainak teljesítésével olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, késeđelmi kötbéĺt koteles
flzenri.
A késedelmi kötbér mértéke: 0,5o/o/naptai nap, összesen maximum a nettő ellenszoigáltatás 75oÁ-a.

A késedelmi kötbér számitása: a késedelem első napja a teljesítési hatándőt követő 1. munkanap.
Amennyiben a Yá17a1koző z késedelembe esés első napjátőI számitott 10. napig nem teljesíti a
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késedelemmel érintett feladatot, akkoľ a Megĺendelő a késedelembc csós 1 1. t.lapjáll jĺrgĺlsult a
szerződéstől elállĺri és a meghiúsulási kotlrcrľ crvényesíteni,

A Megĺcndclő t-eĺrtiek szeĺ.inti clállása esctébctl a Megĺendelő a szctzőĺjćsszcgósľc voĺratkĺrfĺi
szabá|yok szerint kártérítést kövctclhct. A fenti esetben a YáLLa|kozót a Mcgĺcnĺĺclő clállásáľa
tekintettel kártéńtés nem illeti mcg, és ncm jogosu|tvá|]a|kozői díjľa sem'

Z.H:ibás teliesítési kötbér: Méĺtéke mcgegyezik a késedelmi kötbérre vonatkofó mértékkel. I{ibás
teljesítés esetén a Megtende|ő á|ta| tortént bejelentés és a javítható hiba rnegszůntetése közötti
ídőszakra terjed ki.

3.Meghiúsulási kiitbér:
Ámennyiben a Vállalkoző je|en szetződésben meghatátozott feIadatait részben vagy egészb€n nem
teljesíti _ ide éĺtve ktilönösen azt 

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

amelyéľt felelős 10 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén ahilbät i0 nap alatt
ncm javítja ki teljes könjęn. és Megtende|ő ezétt a szenődéstől eláll _ a Vállalkozó meghiúsuüsi
kótbért kóteles fizetĺu a Megtende|ő ńszéte' A meghiúsulási kötbéĺ méĺtéke a nettó ellensňlgáltat.ás
30 o/o-a.

Á fenti esetben aVá|]a|koző váLLalkozői dl1tznem jogosult. Á meghiúsulási kötbéĺ éĺvényesítése esetén
aYa]Lalkozóval szemben érvényesített késedelĺni/hibás teljesítési kötbér aýá|Ialkoző áitaI fizetendő
meghiúsulási kötbér összegét csökkenti, feltéve, hogy a Yá|la\koző késedelmi/hibás teljesítési
kötbételjesítési, kötbétťlzetésjkötelezettségének szetzőđésszerűen eleget tett.

,Ą késedelmi, hibás teljesítési és a meghiúsulási kötbér összegét a Megtendelő jogoqult aYál]a|kozőnak
játő válla|kozői dĺj összegeből levonni, v^gy 

^Yá|ta\koző 
számáĺaközvetleniił |rlszänláznl.

4.J őtá|Iási biz tos íték:
Megendelő a szetződés hibás teljesítésével kapcsolatos igenyek biztosítékaként legfeljebb a szetződés
szeĺinti, áItz|áĺos fotgalmi adó nélkiil számított ellenszolgáltatzs 3o/o-át e|&ő étékű jőtá|tási
bŁtosítékotllatároz meg. A jőtĄllÁsi biztosítékot a sikeres és hiáĺytalaĺ átzdás_áwéteh jegyzi,őkönyv
a|áírásakot kell tendelkezéste bocsátani. A jőtállási biztosítéknak a fenti időponttól a jőtá|Lásiidőszak
iđőtzttamára kell rendelkezés rc á|]lia.
Ha' a Yá|]z|koző hibás teljesitését a Megtendelő ításbeli Íe|szőLitasa ellenére nem javĺga' vagy nem
kĹiszöböli ki, abban az esetben a Megtendelő jogosult ahlbĄavltásĺa szabott lnatźndő|ejfutátkilvető
napon a jelen szetződéstőI eláIlĺri és a jőtilLási biztosítékotllaszná]ni.,Ą Megrendelő fentiek szerinti
e1z17ász esetén a Megrende|ő a szetződésszegésĺe vonatkozó szabá|yokszerint kfutéńtés kóvetelhet a
ýáilalkoző pedig vĄl|ą'lkozőí díjn nemjogosult, és a Megtendelő ela|]ásáta tekintettel nem illeti meg
lĺáĺtéĺítés sem.

5. A jőtá'LLźLsi biztosíték szoLgáItatasának kötelezettségétVá|]a\koző a Kbt. 134. $ (6) bekezdés a) pontja
.a"lapján nýthaqa, vá|asztása szednt:

Abiztosítékot Vállďkoző vá|asztása szenntaz a|ábbibŁtosítéknyujtasíÍotmáhan nýga:

(Đ óvadékként a pénzösszegnek a Megendelő |szetződéskiitéskot kitiiltendő] vezetett
[szeĺződéskiitéskoĺ kitiiltendő| számú, fizetési szám7Ąfua töténő befizetéssel, ánlta|ással, vL1Y

(ii) pénzügyi intézmény vagy bŁtosítő álta|vá)la|t gaanciavagy készfszető kezesség biztosításával

(iii) lragy biztosítási szetzőđés abpján kiállított _ késztzető kezességvállalást tartalmazô
kötelezvénnyel.
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A banki és biztositäsí ganncia nyiatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlaĺr fizctósrc votaät.k()zć)
kotelęzettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vasgäIata nelküli fizctćsi kötclczcttséEtc, 

^7,alábbi minimális tattalommal:

- Pontos hjvatkozás a ielen szerződéue,

_ azt, hogy abiztositék aYátla|koző teljesítési kötelezettségei biztosítékáulr szo|gá|,

- a Megĺendelő, mint Kedvezmén y ezett / J ogosult megj elölését,

- a váI]a|t Flzetési összegét,

- az éwényességi idejét,

- nyiatkozatot, hogy feltétel nélkiili és visszavonhatatJan,

- nyl7atkozatot, mely szerint a Kedvezményezett ďső igénybejelentéséĺe kifogás és vita nélki.il a vállalt
flzetési összeghztÁrĄbámnyen összeget, v^gY cisszegeket az 

.lýnybejelentéstől 
számitott 5 banki

munkanapon belül kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkiil, hogy a követelés a|apját vagy iĺldokát
bizoĺyítaĺia kelljen.

A biztosítási szetződés a|apján kiállított _ készflzető kezességvállalást tartaknaző - kötelezvénynek _
abŁtosítékjellegéből adódó lehetőség szerint _ ugyancsak tzrtaLmaznsz kell a fenti adatokat.

A biztosítékok adásának elmulasztása srilyos szerződésszegének minőstil aYalLa|koző részétő|-

Megendelő a bŁtosíték futamidejét kovető 30 napon belül köteles a Vállalkozőnak abankgat'ancia
nTnJatkozato t vis s z aadni.

Á biztosíték tendelkezésĺe álló cisszege a Megtendelő követelésének kielégítésével csökken.

12. Kapcso|attattäs

1.,Ą. Váltalkozó köteles a munkákta vonatkozó jogszabá|ý előírások szeĺint felelős m(lszaki vezetőt
kinevezni. Á Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a felelős műszaki vezető a kötelezettségeit a
vonatkoző jogszabáiyokkal összhangban teljesítse.

2.Á munka fo\yamztztavonatkozó minden jíváhagyást,rnegtagadást, utasítást, éĺtesítést aYźill.a|koző
tészérc kézbesítettnek kell tekinteni akkoľ is. amikot azokat a felelős műszaki vezető át:ĺette a
Megtendelőtől.

3. Á felelős műszaki vezető, valamint a Szeruődésben meghatározott szakembeĺek szeméIyének
rnegvá|toztatása esetén atő|haladéktalanul értesíteni kella Megtendelőt. E' kötben a Kbt. 128. s (3)
bekezdésében foglaltaka, továbbá a Kbt. 132. $-áta figyelemmel kell eljárni. Felek rcgzítik, hogy a
Kbt. 128. $ (3) bek. a|kalmazása kapcsán YĄ|lą|koző ításban köteles a szakember lecsetélését
mege|őzőeĺ Megĺendelő tészére a l{bt. 128. s (3) bekezdése szeľinti jogszabálý feltételek fennáll]ásät
ításban igazolĺi, a szükséges indokolással és dokumentumok csatolásával.
A műszaki vezető csetéje a szetződés módosítását vonhatjl fnagl utÁn a Kbt. 732. $ szetinti
kotLátozáso|d<al.

4.'t Vállalkozó felelős mriszaki vezetőie:
Név: [szerződéskötéskot kitöltendő]
Felelős mríszaki vezetőiĺéýegyzé|ĺszám: fszetződéskiitéskot kitiittendő]
Cim: |szetzőđéskötéskot kitöltendő]
Telefon: fszetződ'ésktitéskor kitiiltendő]



F ax: fszetződéskötéskoĺ kitöltendő]
E,-mail: [szeľződéskötéskor kitöltendő]

5. Á Megľendelő ńszétőI aYá|la|koző részérc utasításokat adó szcĺnólycl< a Mcgreĺrdclő ĺészćľĺjl a
következők:
Név: [szeĺződéskötéskoĺ kitöttenđő]
Cím: [szeľzőđéskötéskor kitiiltendő]
Telefon: [szeľződéskĺitéskoĺ kitiittendő|
F ax fszetződéskiitéskoľ kitöltendő]
E-maii: [szeĺződéskötéskot kitiiltendő|

6. A Megĺendelő műszaki ellenőĺe(i):
műszaki ellenőt adatąĺ
a) neve (elnevezése) : |szetződéskötéskoľ kitöltendő]
b) címe (tátĺýtőszőĺm, települéS, utca, házszám, cmclct, ajtó vagy Pf.): [szeĺzőđéskiitéskĺrr
kitŕiltenĺlő]
c) névjegyzékj száma: [szeľződésktitéskoĺ kittiltendő]
d) T eI. / F ax: fszeruődéskötéskor kitöltenđő]
e) E-mail [szeľződéskötéskot kitöltendő|

7.Ámennyiben Felek által nem rcgzitett minőségi' illetve műszaki tarta\mat éľintő kétdés meĺül fel,
úgy Várbkozó köteles Megendelőt és a mriszaki ellenőrt ha|adékta|anul írásban tájékoztzrt:i, majd a
kapott utasításnak megfelelően kĺiteles eljänl. Felek tudomásul veszik, hogy a műsza|ĺ tartzlomhoz
képest a Munkát eltéľően végeznl csak a vonat]rozó jogszabáIýĺendelkezéseknek megfelelően lehet.

13. Szeződés móđosítása, megsziíntetése

l.Felek ńgzínt hogy a je|eĺ szetződés közbeszenésj ebjáńs z|zpján keriilt megkötésre, ezétt a
közbeszetzésekĺől sző|ő 2015. évi CXLIII' torvény tendelkezéseit is alkalm azri-ke|L a jelen szeľződés
teljesítésére, módosíľásá:.a és megsztintetés&e. A je|en szeruődés kiegeszítése, vagy módosítása csak
írásban, a felek közös megegyezés e a|apján lehetséges.

A szeruődés módosítása sotán a Kbt. 141.$-ában foglaltak lráĺyadők.

2. Á Megtendelő a szetződéstőI a szetződés teljesítésének megkezdése előtt bármikot e|á!|hat, ezt
kovetően a teljesítésĘ a szetződést felmondha\a. A megrendelő e|á|lasa vagy felmondása esetén
köteles aVĄ|1ą|kg2őnak a dtj atányos részét megfizetni és a szetzőđés megsziinietésével okozott kárt
megtéríteni azza\ ho gy a káttz|arutzs a v á|Ja|kozői ýat nem haladh aýa meg.

5. Á Kbĺ 143. s (1) bekezdése aLapján a Megtendelő z szenődést felmondhaĘa,v^gy a Ptk-ban
foglaltak szerint elá)]hat a szenődéstől a következő esetekben:

Đ feltétlentil sziikséges a szeĺzőđés olyan lényeges módosítása, amý esetében a Kbt. 141. $ a|apján
űj kozbeszetzési eLjfuást kell lefolytatĺri;

b) a Vállalkoző nembiztosíga a l(bt. 138. s -ban foglaltakbetatasá\vagy aYalla|kozó személyében
érvényesen olyan jogutódlás kóvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. $ - ban foglaltaknak;
vagy
c) az EUMSZ 258. clL<ke a|apján akozbeszetzés szabá|yunak megszegése miatt kötelezettségszegési
e|játás indult vłgy rz Európai Unió Bfuósága zz EUMSZ 258. cikke a|apján indított ĄfuásÉan
kimondta, hogy az Európai Unió jogář,őI eĺedő valamely kötelezettség tekintetében
kötelezettségszegés történt, és abírőságáital megätlapítottjogséĺtés mjatt z szetződés nem semmis.



6. A Megĺendelő kötelcs a szctződést felmoĺrdani,v^gY - a Ptk.-ban foglaltak szeľint - attó| clállni,
ha a szerződés megkotését követően jut tuclomá.sára,hogy a szę'tződő fél tckintctóbcn a közlrcszcľzćsi
cljfuás soránkizáró ok állt fenn, és ezétt]<l kellett volna zárĺ;j akőzbeszctzé'si cljárásból.

5. Á I(bt. 143. s (3) bekezdése a|apján a Megrendelő, mint Ąán|atkérőként szerződő fél jogosult ćs
egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan hatá:.Jidővel, amcly lehetővé teszi, hogy a
szeĺződéssel érintett fe|adata e|Látásárő|gondoskodni tudjon - ha
,) a Yői]alkozőban kozvetetten vagy közvetlentil Zío/o-ot meghaladó tulajdoni ĺészesedést sfetez

r'alamęly olyan jogi személy vagy személyes joga szerint joglrépes szeÍvezet, arnely tclrintctóbcn
fennáll a I(bt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alponqában meghataÍozott feltétel fennáIl.

b) Yá17a1koző közvetetten vagy kilzveúenlil Zío/o-ot meghaladó tulajdoni tészesedést szeÍez valamcly
olyan jogi személyben vzgy szeméIyes joga szerint jogképes szewezetben, amely tekíntetében
fennáll a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) al poĺgában meghatározott valamely feltétel fennáLl.

6.Megtendelő jogosult aYá|Latkoző sulyos szetzőđésszegése esetén - íľásbeli nyilatkozatávz|azonĺa|i
hatái7ya|, Megrendelő lĺáľtérítési kötelezettsége nélkĹil _ a szerződést felmondaĺivagy attóI eláIlĺri.
YáLla|koző súIyos szerződésszegésének minőstilő ok kiilönösen, de nem|<lzárőIagha
- a késedelem,ame|yértaYálLalkozó felelős e|éna 10 napot;
_Yál]a|koző hibásan teljesít és a hibát 10 nap alatt nem javtqa ki teljes körűen;
-YáLlatkoző a teljesítést jogos ok nélkül megtagađja;
- Yá|La|kozó |elen szetződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős ménékben megszegte, hogy
ennek következtében Megĺendelőnek a további teljesítés nem áll étdekében;
-Yá|\a|koző felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogeĺősen csőd. vagy Íe|számoLási e|játá'st ĺendelnek el,
Yá|lalkoző legfőbb szefve a tátsaság végelszámo|ásának, megkezdéséről, fe|számolásának
ke z demény ezés étőI határoz;
- jogszzbáIyoÍI' vagy z jeIeĺ szetzőđésen alapuló felmondási vagy elal7ási okok fennállnak
_ Yá17a1kozó bármilyen módon megtéveszti az Megtende|őt, vagy va|őrJan adatot szolga|tat és ez
közvetlen vagy közvetett módon sulyosan kfuos hatással lehet a lényeges szeĺződéses kötelezettségek
teljesítéséľe

14. Vegyes tendelkezésekése

1. A jelen szerződésben nem szabáLyozott kérdésekben a l(bt., a Ptk., valamint a vonatkoző
mindenkori h a tályo s j o gszab áIy ok lrány adők.

2.Felek kifejezetten tőgziĺk, hogy a szetződés teljesítéséĺe a Kbt. 140. s (1)-(9) bekezdése nem
lrányadő.

3.A felek megál|apodnak, hogy a szeĺződés teljesítése sotán közottük felmeľĹilt viľás kétdéseket előszöĺ
megkísétlik közvetlen tárgya|ások útján tendezni.
Az egyeztetés eredménytelensége esetén fotdulnak a bfuősághoz. .|ogmta esetéĺe a megtendelő
székhelye szerinti bfuősőĺghzfuő|agos illetékességét kötik ki szerződő felek.

4.Megendelő és a Yá]]alkozó tudomásul veszik, hogy a munka kőzbeszetzés teliesítéséhez
kapcsolóđik, így 

^ 
munka ellenéĺtékének kifizetése során az adőzás ĺendjéĺől sző|ő 2003. évi XCII.

töĺvény 36/A. $-ának (1) bekezdését kell a|ka|mazti. A szo|gáiatő tészére havonta nettó módon
számitott 200.000 forintot meghaladó összeget a megtendelő abban az esetben frzetkiha

a) a Yálla|kozó bemutat, 
^tad' 

vagy megkĹild 30 napnál nem tégebbi nemlegesnek minősiilő
egyiitte s adőigaz oLást,
vaqy
b) a VáI1alk oző a |<lfrzetés időpontj ában szercpeI z koztaĺtozásmentes adőzői adatbázisbaĺ.



S.Ámennyibcn a jclcn szcľz<]dćs báľmclyik ľcndelkezése érvclrytclcnlrć válĺra, a szet,z(:ĺ]ćs tŕjbbi ľćszc:
továbbra is hatályos és órvćllycs lrraľad. I]bbcn az esctbcn a fclcknck ĺllynn mcgállapodásra kcl| iutniu|ĺ,
ame|y lęinkább rncgfclcl az ćwć'nyte|cnné váIt rendelkczćs cľcĺlcti cóljának'

6.A Megľende|ő a I(bt. 13ó. $ (1) bckezdésében foglaltaknak ĺncgfclclőcĺr az a|ábbizkat Ąa c|ő:
a) Yá|La|koző ncm Flzcthct, illctvc számolhat e| a szctződés tcljcsítósévcl összefüggćsbcn ĺllyan
költségeket, melyck a Kbt. í,2. \ (1) bekezdés lý pont ka-kb) alpontja szcrinti feltótclcknck ncĺrr
megfelelő tarcaságtekintetébcn mcrülnek fel, és melyek a nycrtes aján|attevő adóköteles jovcdclĺnónck
csökkentéséĺe alkalmasak;
b) a szetződés tcljesítésénck tcljcs időtaĺtama alatt tulajdonosi szetkezetét a Megĺende|ő számán
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. s (3) bekezdése szetinti ügylctckĺől a Mcgĺendelőt haladéktalanu|
éĺtesíti.

7. Felek megríllapodnak, hogy a szct,ződés teljcsítés soĺán lótľcjövő, szctz(:i jogi véđelem alá eső
alkotáson Megĺendelő területi kotlátozás nélküli, határozztlan ide1ű,, |<lzőtrólagos és haľmaďk
személynek átađhatő felhasználási jogot szefez,továbbájogotszet'ezaza|kotas (terv) átdolgozásátajs'
Felek megállapodnak, hogy a léttýővő szetzőí jogi védeletn alá' eső alkotások a Megtendelő
tulaj donába keriilnek.

8. Á Vállalkoző vá|la\ja, hogy aközbeszeĺzésí e\atáshoz és az ĺ|apján kötött szetzőđés teljesítéséhez
kapcsolódó dokumentumokat a teljesítés Megrende1ő áItah eLfogadását követő 5 (öĐ éĄmegőtzi. A
fenđektőI eltéľően azon dokumentumokat, amelyek aszerződés megszűnésekot a Megtendelő tészétc
ítadásrz kerĹilnek (szetzőijogi védelem a|á eső művek, alkotások) csak a Megĺendelő számán töĺténő
átadás időpontjáig köteles a Megĺende|ő megőnzni. Ezen dokumentumok őĺzésétő| azok áwéteIét
követően a Megtendelő, mint tulajdonos köteles gondoskodni.

9.Ya]la|koző a szetződés teljesítése soÍáÍr' kommunikáciőjában, viselkedésébeÍl ÍIem közvetít
szegtegáciőt, csökkend a csopoftokĺ a vonatkozó előítéleteket.

10. Jelen szetződés teliesítése, éĺtelmezése kapcsán a Felek a dokumentumok a|ábbi sorĺendiét
hatatozzákmeg:

Đ Á Felek által megkötott szetzőđés
b) Á közbeszeruési e|1fuás ajánlattéteh fe|hivása
.) Á közbeszetzési e|järás aján|znéteh dokumentácíőja és a kleýszítő Ąékoztatás
(amennyiben releváns)
d) Á kozbeszetzési e\átásbaĺ benyújtott és elfogadott ajánLat és annak hiánrypórJása
(amennyiben ĺeleváns)

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

11. Jelen szerződést szetződő felek elolvasás és megétés uťán, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jőváthagyő|ag 4 pé|dálnyban aläírtak, amelyből 3 pé|dány a Megrendelőt és 7 péIdány a
Yál]a|kozőt illet.

Budapest,2017.

Megrendelő Yá|la|koző




