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főtąnácsadó, dľ. Balla Katalin a Jegłzői Kabinet vezetője, dľ. Dabasi Anita a Varosvezetési
Uggtosztály vezet.ője, Tóth.F.ábĺán Melinda a Tisztségviselői lroda vezetője, Párĺs Gyuláné
gazdasági vezető, dr. Galambos Eszter a Gazdáĺkodási Ügłosztłźly vezetője, dr. Balisani
Ciľo a Gazdólkodási Üglosztály vezető-heĺyettese, Iványĺ Gyiin5rvéľ főépítész, a
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Bodnár Gabľie|la a Szervezési és Képviselői Iroda vezetője, dľ. Hencz Adľĺenn a Jogt
Iryoda vezetője, dľ. KaszanyĹKolláľ Zsazsanna a Családtámogatdsi lroda vezetője, dr.
Juhaľos Róbeľt tąnócsailó, dr. Dobos Bálint tanácsadó, Annus Yiktor a Rév? Zrt.
vezérigazgatója, dr. Iván Roland a Józsefváros KozÔsségeiéľt Nonprofit Zrt. gazdasági
vezetője, dľ. Kecskeméti LászIő a Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt. operatív
tgazgatója, Mach József a, Úi Teleki téri Piac és Termelői Piacok vezetője, Zsidi Ĺajos a
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. irodavezetője, dr. Sommer János vezető jogtanácsos



Soós Gyłirgy
Köszönti a megjelenteket a Bizottság 2017. évi 9. rendes ĺilésén. Megállapítją hogy a
Bizottság 10 fővel határozatképes. Ismerteti a napireĺđet az alábbiak szerint, majd szavazäsra
bocsátja a napiľendi javaslatot:

Napirend

1. Beszerzések
(ír dsb eli előterj e s zĺé s)

1 . ,,Iizemarlyag beszerzés tizemany agkźrtyával,, tárgý beszerzési eljĺĺrás eľedményének
megállapítása
Előterjesztő: dr' Balla Kątaĺin - Jegyzői Kabinet vezetője

2. G azdálko dás i Ü gyo sztály
Előterjesztő: dr. Galąmbos Eszter - üg,,osztályvezető
(ír ásbeli előterj esztés)

1 . Javaslat közterulet-haszná|ati kérelmek e|bír áIásźra
2. Tulajdonosi hozzźtjźrulás a Budapest'VIII. kertilet, Horváth Mihály tér 15. számu

ingatlanľa kapubehajtók építéséhez (POTKEZBESITES)
3. Tulajdonosihozzájánllás Budapest VIII. keľület, Nagy Fuvaros utca26. szétm a|atti

Iakohźn kéményeinek rendezéséhez

3. Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Központ Zrt.
(ír ás b e l i e l ő t e rj e szt é s)

1. Javaslat a ,,Kivitelezési vźtllalkozźsi szerződés keretében a Vas utca 14. szám a|atti
önkoľmlínyzati helyiség felújításď, táĺgytĺ kozbeszerzési elj árás megindításráľa
Előterjesztő: dr. Kecslĺzméti Lászĺó - operatív igazgató

2. Javaslat az Uj Teleki téri Piac El jeltĺ tizlethelyiségének albérletbe adasrĺhoz való
b érbeadó i ho zzáj áru|ásr a
Előterjesztő: Mach József - piacvezető

3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Német u. 4. szám alatti iiľes, onkormźtnyzati
tulajdonú' nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség bérbeadásáľa érkezett bérbevételi
kérelrnek elbir áLźsźlt a
Előterjesztő: Bozsik Isndn Péter - vagyongazdálkodási igazgató

4. Javaslat a Budapest VIII. keĺiilet, Baĺoss utca lLIlC. szám a|att. talźihatő, 35728/28

he|yrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan 142,76 nm alapterülettĺ ľészére vonatkozó

ęlőbérleti jogrół való lęmondásľa
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vag/ongazdálkodási igazgató

4. Zárt iilés keľetében tárryalandĺó előteľjesztések
(ír ásb eli előterj esztłźs)

1. Javaslat a Józsefuáľosi Román onkormányzat perével kapcsolatos dĺjntésre

(SÜRGo SSEG, p orrcÍ,zsnsÍľÉs;
Előter'jesztő.. dr. Mészár Eľikn- aljegyző

)



Soós Gyöľgy
Megállapítja, hogy 10 igen, 0 nem, 0 tartőzkodás szavazaÍta| a Bizottság a napirendet
elfogadta.

L59l2017. (Iil.13.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen,0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendet fogadja el:

Napirend

1. Beszerzések
(ír ás b e l i e I ő terj e s zt é s)

1. ,,,ĺjzemanyagbeszerzés üzemanyagkźlrtyával,, tárgý beszerzési eljáľás eredményének
megállapítása
Előterjesztő: dr. Balla Kątalin - Jeglzői Kabinet vezetője

2. G azd,á|kodási Üryosztály
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - üg,losztáIyvezető
(ír ásb eli előterj es ztés)

1 . Javaslat köZteľĺilet-haszĺá|ati kérelmęk e|bír á|ásár a
2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. keriilet, Horváth Mihály tér 15. számú

ingatlanľa kapubehaj tók építéséhez (P o TKÉZBE S ÍTÉS )
3. Tulajdonosihozzájźlrulás Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaľos utca 26. szźlm a|atti

Iakőhazkéménveinekrendezéséhez

3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
(ír ás bel i előterj esztés)

1. Javaslat,,Kivitelezési vállalkozási szeruodés keretében a Vas utca 14. szźlm alatti
önkormányzati helyiség felújítrĺsa,, tátgýkozbeszęrzési eljáĺás megindításara
Előterjesztő: dr. Kecskeméti Lĺźszló - operatív igazgató

2. Javaslat az Új Teleki téri Piac El jeliĺ tizlethelyiségének albérletbe adásához való
b érb eadói ho zzáj áĺulásr a
Előterjesztő: Mach József - piacvezető

3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Német u, 4. szźtm alatti üres, onkormányzati
tulajdonú, nem lakás cé|jáĺa szolgáló helyiség béľbeadására érkezett bérbevétęli
kérelmek elbir á|ásźlr a
Előterjesztő: Bozsik Istvdn Péter - vagyongazdáĺkodási igazgató

4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 1I|lC. szám a|att ta|áIhatő, 35728128
he|yrajzi szélm a|att nyilvántartott ingatlan 142,76 nm alapterĹiletű részére vonatkozó
előbérleti jogról való lemondásra
Eĺőterjesztő.. Bozsik IstvcÍn Péteľ - l,agyongazdáIkodúsi igazgató



4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előteľjesztések
(ír ás b eĺi előterj eszt és)

1. Javaslat a Józsefuáľosi Román onkormányzat perével kapcsolatos đcjntésre

(SÜRGoS sÉc, pórrÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: dr. Mészár Erikn - aljegyző

1. Beszerzések
(írasbeli elő terj esztés)

Napirend 1.1. pontja: ,,Üzemanyag beszeľzés iizemanyagkáľtyáva|,, tárgyű beszerzési

eljárás eredményének megállapítása
Előterjesztő.. dr. Balla Katalin - Jegyzői Kabinet vezetője

Soós Gyiiľgy
A vitát megnyitja, majd kérdések, hozzászólások hiĺĺnyában \ezárja. Szavazźsrabocsátja az

alábbi hatźr o zati javasl atot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

\. az ,,IJzemanyag beszerzés izemanyagkźrtyáva|,' tźtgyu,kozbeszerzési értékhatárt el nem

éto beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítj a'

Felelős: jegyző
Hatźĺtíďő: f017 . marcius 1 3.

2. abeszeĺzésí eIjfuásban a legelőnyösebb ajánlatot az oMV Hungária Kft. (székhe|y: II1.7

Budapest, október huszonharmadika utca 6-10. V. emelet 5lA'.; aďőszám: I0542925-f-44;

cégsegy zékszźrn: 0 1 -09-07 1 5 84) tett.

Felelős: jegyző
Határĺďő: 2017 . március 1 3.

3. a határo zat 2. pontja a|apján fetkéri a jegyzőt az ađásvételi keretszerződés a|áírására nettő

1 4.500.000 forint éľtékben.

Felelős: jegyzo
Határidő: 2017, március 31.

Soós Gytiľgy
Megállapítjä, hogy 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatIal a Bizottság az a|ábbihatározatot

elfogadta:

160/20Í7. (Iil.13.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen,0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy



|. az ,,Uzemanyag beszerzés üzemanyagktlrtyáva|,, tćlrgyil,kozbeszerzési értékhatárt el nem
éro bęszeruési elj árást eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: jegyző
Határidő: 2017. március 13.

2. abeszerzési eljarasban a legelőny<isebb ajĺĺnlatot az ol.{Y Hungáľia Kft. (székhe|y: II17
Budapest, október huszonharmadika utca 6-10. V. emelet 5lA:, ađőszźlm: |054f925-2_44;
cégegyzékszźlm: 0 1 -09-07 1 5 84) tett.

Felelős: jegyző
Hataĺidő: 2017. mĺírcius 13.

3. a határozat 2. pontja alapján felkéri a jegyzót az adásvételi keľetszeľzőđés aláírásttta nęttő
1 4.500.000 forint értékben.

Felelős: jegyző
Hataridő: 2017. marcius 31.

2. G azdállkod ási tiryosztály
Előteľjesztő: dr. Galambos Eszter - üg,losztdlyvezető
(ír ás b eĺi előteľj esztés)

Soós Gyłiľgy
Ktilön tár gy a|ásr aj avaslatokat kéľ.

Pintér Attila
A napirend 2.2.pontját kéri kültin tĺáľgyalni.

Soós Gyłiľgy
Egyéb külön tárgyaltsra vonatkozó kérések nincsenek' igy a blokkban maradt napirendi
pontok egyĺĺttes vitźtját megnyitja, |ezźlrja. Szavazásta bocsátja az alábbi hatátozati
javaslatokat:

Napirend 2.1. pontja: Javaslat kiizterület-használati kéľelmek elbíľálásáľa

A Városgazđá|kodźsi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy - havonta töľténő teljes
díjfizetéssel - kĺĺzterĹilet-hasznźllatihozzźljárulást ad aza|ábbíakszerint:

Közterület-hasznźllő, kérelmező: F'ekami Bt.
( 1 087 Budapest, Hungária köťÚt 2-4.)

A kĺjzteľül et-hasznźtlat ideje: 20|7 . ápri|is 01 . _ 20|7 . szeptembeľ 30.

Köztert.ilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Koztertilet-haszná|at helye: Budapest VIII. keriilet, Vas utcaZ.
KöZteľtilet-hasznáLat nagysága: |8 m. (2 db parkolóhely)

A köztert'ileĹ-használat ideię: f0l7 . áprí|is 01. _ f0L7 . szepternbeľ 30.

Közterület.hasznáIat céIia: napernyő
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Koztęrület-haszntiathelye: Budapest VIII. keriilet, Vas utca 2.

Kĺjztertilet-haszĺźiatnagysága: 18 m, (2 db parkolóhely)

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. március 13.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-hasznźiatihozztĺjźnulást ad - előre egy összegben történő teljes díjf,rzetéssel - az

alábbiak szerint:

Kozterület-használó, k&e|mező: Piktoľfesték Üzletlánc Kft.
(székhely: 1135 Budapest, Tatai iúI2.)

A köZteriilet-használat ideje: 20117. miĺrcius 13. -20|8. február 24.

Közterület-hasznáIat cé|ja: reklámtábla

Közteľiilet-hasznáIathelye: Budapest VIII. kerület, Illés utca - Práter utca

sarok

Közterĺilet-hasznáIatnagysága: 1 Í.Ił

Felelős: polgármester
Határidő: f0I1. március 13.

2. a Piktorfesték \]z|etlánc Kft. reklámtábla kihelyezése cétjábóI igénybe vett kcjztęrület.

haszná1at đi1át fOI7 . februaľ 0I. - 2O1r7 , máľcíus 12. napja kozötti időszakľa vonatkozóan

fizesse meg.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. március 13.

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy

1. közterĹĺt ęt-hasznźiatihozzájttrulást ad - előre egy iĺsszegben történő teljes díjfizetéssel _ az

alábbiak szerint:

Kcjzterii1et-hasznáIő,kérelmező: Piktorfesték Üztetlánc Kft.
(székhely: 1135 Budapest, Tatai tftI2.)

A kĺizteriilet-használat ideje: 2017, maľcius 13. -20|8. február 24.

Köztertilet-használat célja: reklámtábla

Kcjzterü1et -hasznáIathelye: Budapest VIII. kerülęt, Illés utca _ Dugonics utca

sarok

KöZtertilet-hasznźiatnagysága: I mf

Felelős: polgármester
Határidő: 20I] . március 13.



2. a Piktorfesték Üzletlánc Kft. reklámtábla kihelyezése cé|jthól igénybe vett kĺjzterület-
használat díját f0|7. február 24. - 2017. maĺcius T2. napja közötti időszakľa vonatkozóan

. ťlzesse meg.

Felelős: polgármester
Hataridő: f0|,7. március 13.

A Városgazdálkodási és PénzĹĺgyi Bizottság úgy dont, hogy kĺjáeľület-haszná|ati
hozzájáru|ást ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint:

Kozterület-hasznáIő,kérelmező: Magyaľ ú)pítő Zrt.
(székhely: 1149 Budapest, Pillangó u. 28.)

A köztertilet-használat ideje: 2011. március 16, _2017. április 20.
KöZteľĹilet-hasznáLatcélja: építési munkaterület (homlokzati állvlíny)
Közterület-használat helye: Budapest VIII. kerĹilet, Diószegi Sĺámuel u. 38-

42. szőlĺ előtti kĺjzteľiileten
KöZtertilet-hasznźiatnagysága: 195 m2

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. március 13.

Napirend f.2. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. keľiilet, Horváth
Mihály tér 15. számrĺ ingatlanra kapubehajtók építéséhez

A napiľend 2.2. pontjátt kĺiliin tárgyalásľa kikérték.

Napirend 2.3. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. keľület, Nagy tr'uvaľos
utca 2 6 . szám a|atti |akőhá.z kém ény e i n ek ľen d ezés éh ez

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy tulajdonosi hozzíjárulĺĺsát ađja a
Nagy Fuvaros utca 26. szálm a|atti (hĺsz.: 35082) <ĺnkormányzati tl;/rajďonú lakóépület * a
szomszédos Mátyás tér 18. szám alatti ingatlanon társashźz építése okĺĺn _ érintett
kéménycsoportjainál a biztonságos égésteľmék ę|vezetés megoldására _ az Építtető, Téľ 18
Lakásépítő Kft. (cégiegyzéksztm: 01 09 284311; székhely: I02I Budapest, Völgy utca 10. A.
ép. 1. em. 3.) megbizása a|apjan készült tervdokumentációban foglalt mtĺszaki
megoldásokhoz, me|yhez az a|źbbi feltételeket és kikĺjtéseket teszi :

1. jelen tulajdonosi hozzájárulás azÉpíftet(5t nem mente síti az építéshez sziikséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

2. a Nagy Fuvaros utca 26. szźm a|atti |akőházra vonatkozó Kéményseprő-ipari
nyilatkozatban 6oxÉľÚsz Kft.453l2016/MS/TE) előírt követelményeket a
kivitelezés során be kell tartani,

3. az egyeńetéseknek megfelelően módosítottrajz É-f6) a|apján az engeđé|yezési tęrvet
felĹilvizsgá|afta a p.orÉrÜsZ Kft.-hez be kell nyújtani, a jőváhagyésrő|' az épület
keze\ő.iét, a Iőzsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t írásban tájékoztatni kell,



4. a kivitelezés sorĺán csak az építőipaľi előírásoknak fiogszabálynak, szabvanynak)
me gfe le Io techno 1ó g i fü é s minő s ített teľmékek alka|mazhatők,

5. az Epíttetonek a kivitelezést befejezően,',az',ér.intett kémények vonatkozástlbaĺ az
átalakítás megfelelőségét teljes köľű FOKETUSZ Kft. műszaki vlzsgáIatával és

nyilatkozatával kell ígazo|nía,
6. a me,glévo kémények bizÍ'onságos iz,emét akivitelęzés alatt fent kell taÍtanlj^,

7. az Epíttető köteles az érinteÍt kémények źĺta|akitasźnak elkészültéről az éptilet

kezelőjét, a I őzsefvźrosi Gazdálkodásí Közp ont Zĺt.-t írásban éľtesíteni,

8. jelen tulajdonosi hozzźljtrulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok

előírásainak maradéktalan betartásával, a dĺjntés napjától számított 2 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 . március 13.

Soĺós György
MegáIlapítja, hogy 10 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbi
határ o zatokat elfo gadta :

Napirend 2.1. pontja: Javaslat kiizterĺilet- haszná|atikérelmek elbírálásáľa

|61' ĺ2017 . (III. 13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzü gyi Bizotts ág határ ozata
(10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tĺjrtént a szavazás,)

A Városg azdáIkoďási és Pérrziigyi Bizottság úgy dönt, hogy - havonta tĺiľténő teljes

díjfizetéssel - közterĹil et-hasznáIatihozzájtĺrulást ad az alábbĺak szerint:

Közterület -haszná|ő,k'ére|mező: Fekami Bt.
(1 087 Budapest, Hungária kortń 2-4.)

A közterület-haszná|atideje: 2017..ápri|is 01. - 2017. szeptomber 30.

Közteľület -hasznźiat céIja: venđéglátó .terasz
KöZteriilet-haszná|athelye: Budapest VIII' kertilet,YasutcaZ.
Kĺjzterület-hasznáIatnagysága: 18 m,(2 db paľkolóhely)

A köZteľül et-hasznźiat ideje: 201 7. április 0I . - 2017 . szeptembeľ 30.

Közterület-haszná|at cé|ja: napeľnyő
Közterület.haszntiat helye: Budapest VIII. kerĹilet, Vas ltca2.
KözterĹilet-hasznáIatnagysága: 18 m, (2 db paľkolóhely)

Felelős: polgármester
Határidő: Z0I7. március 13.

|62ĺf0|7. (III.13.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsńghatározata
(10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai bĺokkban tĺjrtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási ésPénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy



1. kĺjzteľület-használatihozzájźĺrulást ad - előre egy összegben történo teljes díjfrzetéssel _ az
alábbiak szeľint:

Kozterĺilet-használó. kéľelmęző: Piktoľfesték Üzletlánc Kft.
(székhely: 1135 Budapest, Tatai iftl2.)

A köztcrtilet-használat ideje: 2017.móttcius 13. 2018. februílr24.
KĺjzterĹilet-használat célja: reklámtábla
KozterĹilet-hasznéiathelye: Budapest VIII. kerĺilet, Illés utca - Práter utca

sarok
Köztertilet -haszná|atnagysága: l m2

Felelős: polgármester
Határidő: f0I7. március 13.

2. a Piktorfesték Üzletlanc Kft. reklámtábla kihelyezése céljźból igénybe vett közteľĹilet-
használat đíját20L7. februáľ 0|. - 20|7. március 1'2. napja k<ĺzötti időszakľa vonatkozóan
Íizesse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 13.

163/20|.7. (III.13.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatározata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai bĺokkban tĺirtént a szavazás.)

A Városgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kcjztenilet-hasznáIatihozzájárulást ad _ előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közterĺilet-használó. kérelmezó: Piktoľfesték Üzletlánc Kft.
(székhely: 1 135 Budapest, Tatai tft I2.)

A közteľtilet-használat ideje: 20|7. március 13. -20|8. február 24.

Koztert.ilet-haszĺáIat céIja: reklrĺmtábla
Köztertilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kertilet, Illés utca _ Dugonics utca

sarok
KözterĹilet-haszná|atnagysága: 1 m2

Felelő s : po lgĺírmester
Hatráľidő: 2017. maľcius 13.

2. a Piktoľfesték Üzletlánc Kft. reklámtábla kihelyezése céIjából igénybe vett közteľĺilet-
hasznźiat điját f0|7. február 24, - 2017. miĺrcius 12. napja közötti iđósza|<ĺa vonatkozóan
fizesse meg.

Felelős: polgármester
I{atáridő: 20|7 . március 13.
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4 / f0 |7 . (Iil. 1 3.) sz. v á ľos gazdálkodás i és P énzü gyi Bizotts ág határ ozata
(10 igen,0 nem,0 taľtĺizkodás szavazattal)
(ľematikni bĺokkban tortént a szavazás.)

A Varosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság úgy đönt, hogy kozterĺilet-hasznáIati

hozzájáru|ást ad - előre egy iisszegben tcirténő tetjes díjfizetéssel _ aza|thbíak szerint:

Magyar É)pítő Zrt.
(székhely: 1149 Budapest, Pillangó u. 28.)

2OI]. március 16. _2017. április 20.

építési munkaterület (homlokzati állvány)
Budapest VIII. keĺület, Diószegi Sámuel u. 38-

4f . szźtm előtti közterületen
195 m2

Közteľtilet-használó, kéľelmező :

A közteľtilet-használat idej e:

Kö zteľĹil et -hasznáIat céIj a:

Kozterület-használat helye :

Kĺj zterül et -haszntiat nagy s ága:

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2017. maľcius 13.

Napiľend 2.3. pontja: Tulajdonosíhozzájźlrulás Budapest VIII. keriilet, Nagy Fuvaľos

utca f 6. szám a|atti |akó'ůLá.z kém ény ein ek ren d ez é s éh ez

L65 ĺ 20 17 . (Iľ. 1 3.) sz. V á ros gazd álkodási és Pénziigyi B izotts ág határ ozata
(10 igen, 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban történt a szavazás.)

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajđonosi hozzáj áruIásźń adja a

Nagy Fuvaľos utca 26. számáíati (bĺsz.: 35082) önkormrínyz7ti ĺ!7i!onú'lakóépület - a

szońszédos Mátyas tér 18. sztrn a,Iatti ingat,lanon tĺáľsasház építése okán _ érintett

kéménycsoportjainál abiztonstryos égésterméke|vezetés megoldĺísáta_ az Epíttető, Tér 18

Lakásěpítő rn 1cege gyzékszám: 01 09 f84311; székhely 1021Budapest, V<ilgy utca 10. A.

ép. 1. em. 3.)*ĺ;őgbízása aLapjáĺ késziilt tervdokumentációban foglalt miĺszaki

ńegoldásokhoz, melyhez az a|źhbi feltételeket és kikdtésęket teszi:

1. jelen tulajdonosi hozzájarulás azłpíttetótnem mente sítí azépítéshez sztikséges egyéb

szakható sági és ható sági engedély ek b ęszerzése alól,

2. a Nagy Fuvaros utca 26. szźlm alatti lakőhő;zÍa vonatkozó Kéményseprő-ipari

ĺyilaď[ozatban (rorÉľÜsz Kft.-653lf016lMS/TE) előírt követelményeket a

kivitelezés soľiín be kell taľtani,

3. az egyeztetéseknek megfelelően módosított rajz (É-26) aIapján az engeđéIyezési tervet

fetü1vizsgál atra a porÉľÜs Z Kft.-hez be kell nyújtani, a jővźhagytĺsrő| az épület

keze1ojét, aJőzsefyźtosi Gazdálkodási KozpontZĺt.-t íľásban tajékozĹatni kell,

4. a kivitelezés során csak az építőipari előírásoknak Qogszabtl|ynak, szabványnak)

megfelelő technoló giák és minősített termékek alkalmazhatók,

5. *"ĺpĺtt"tanek a ňvitelezést befejezően,,,az,ér.lntett kémények vonatkozásában az

źúa|akítźs megfelelőségét teljes köriĺ FOKÉTÜSZ Kft. míĺszakí vizsgáIatával és

nyilatkozatával kell ígazo|nía,
6. a meglévő kémények biztonságos tizemét a kivitelezés alatt fent kell taľtani,

i aZ É"pĺtt"to köteles az érintętt kémények átaIakitásának elkészültéről az épu|et

keze1őjét, a Jőzsefvátosi Gazdálkođási Kozp ont Zrt.-t íľásban ér1esíteni,

t0



8. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok
előírásainak maradékta|anbetaĺtäsával, a döntés napjától számitott} évig érvényes.

FeIeIős: polgármester
Határidő: 2017. március 13.

Napiľend f.2. pontja: 'l.ulajdonosi hozzájárulás a Budapest vilI. kerület, Horváth
Mihály tér ĺ5. számú ingatlanra kapubehajtĺík építéséhez

Soĺós Gyłirgy
A vitát megnyida, megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
Azt olvasta, hogy a Jőzsef utcában 2 db parkolóhely úgymond el fog veszni, és ott megépül a
bejáró vagy kijáró . Ezért az építtető nem fizet valami térítést?

Soós Gytirgy
Ezeĺ máĺ sokszor gondolkodtak, de az a baj - miként Jegyzo asszony' illetőleg A|1egyzi5
asszony is jelezte -, hogy nem kérhet az onkormźnyzat, mert felsőbb jogszabály rendelkezik
az ilyen jellegű kapukihajtókról. Személy szerint ő is sajnálja, mert egyébként simán elkémé a
kieső parkolók árát, de sajnos, ezt az Önkormĺínyzat nem tuďja szabáiyozru. Ennek
megeľősítésére megadj a a szőt dr. Mészĺĺľ Erika aljegyzoĺek.

Dľ. Mészáľ Erika
Ahhoz, hogy telekként funkcionáljon valami, a ktizúttól megközelíthetőnek kell lerľrie, tehát
kapubeállót kell létesíteni. Hogy ezze| ki fog esni parkolóhely, ezt a magasabb szintű
jogszabá|y máľ nem kezeli, azaz koteIezo engedéLyezn. Nem lehet ezért kĹilön díjat szabni,
hiszen az onkormányzat csak a parkoltatásért szedhet díjat, ami ténylegesen megvalósul,
illetőleg a kĺizteľület-foglaláséľt, ha ténylegesen megvalósul a cselekmény. Amennyiben
kiesik, akkor sajnos már nem.

Soós Gytĺrgy
További kéľdés, hozzésző|és nincs, a vitźlt |ezárja. Szavazásra bocsátja az a\ábbi hatźrrozati
javaslatot:

A Városgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dĺlnt, hogy tulajdonosi hozzájáru|asát adja a
ZAHORA Kft. (cégjegyzékszźtm: 13 09 110895; székhely: 2161 Csomád, Zahora u 9.)
kérelmére, hogy a Budapest VIII. kerÍilet, Horváth Mihály téľ 15. szttm a|aÍti telken tervezett
tátsasbáz építési engeđé|yezése a jelen eljárásban benýjtott teľv szerinti _ Horváth Mihály
téren és a Jőzsęf utcában létesített - új útcsatlakozĺásokkal valósuljon meg. A Bizottság
hozzźtjźtru|ását az alábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg:

a. jelen tulajdonosi hozzájźrulźls a beruhazőt (épittetőt) nem mentesíti az építéshez
sztikséges egyéb szakható sági és ható sági engedély ek b eszeruése alól,

b. a beruhźzőnak (építtetőnek) a koziltkeze|ői és munkakezdési (buľkolatbontási)
hozzájáruIást a vonatkozó rendelet (|9/1994. ry.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. keľtilet Polgármesteri Hivatal
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Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban

foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

ahozztýárulás a Budapest VIil. kertilet, Horváth Mihály tér (hrsz.: 3523813) és József

utca (hľsz.: 3515)2) út- és jardaszakaszźraterjedki,

kötelezi a beruhźzőt (építtetőt) a Horváth Mihály téren a meglévő irtcsatlakozas

megszüntetése kapcsán i1*a^,"gély és járda helyreá|Iítźstra, az új útcsatlakozások -
csaladékví z elvezetését biztosító megfelelő minőségű kialakítására, melyre

beruháző l építtető 5 év garanciźLt vźLl'IaJl:

o A Horváth Mihály tér és József utca gépkocsi kapubehajtókat - a szegé|y kiépítése

után - az althbírétegrendđel kell kialakítani:

- 4 cm vtg. MAl1
15 cm vtg. CLfll5-3f-FI betonalaP

_ 20 cm vtg. fagyćiló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem

helyettesíthető)

o A Horváth Mihály tér jáłđa burkolatát _ a meglévő kapubehajtó elbontását

követően, u 
",.gě|y 

kiepĺtes után _ az a\źhbi rétegľenddel kell helyreállítani

szerkezeti réte genként 20'f0 cm átlapolással :

_ 3 cm vtg. MA-4 érdesített ĺintött aszfa\t kopóľéteg (a jáľda teljes

szélességében)
15 cm vtg. C|2/15-32-FI betonalaP

15cml.Ąg.fagyáIlóhomokoskavicságyazatTrq91%(másanyaggalnem
helyettesíthető)

Aterveze't1rtlmpa, szegé|y mentén 30 cm szélességben sérĹilt aszfa\t útbuľkolatot 4

cm MA 1 1 ontött aszfa\tta| kell helyľeállítani.

az engedéIyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a köZterĹilet tulajdonosát

íľásban éľtesíteni,

f. je1en tu1ajdonosi hozzájźtru|ás csak aZ engedélyező szeľvek, sza|<hatőságok

előíľásainak maradéktalan betaľtiísával, a döntés napjától számított 2 évíg érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I7 . március 13.

Soós Gyiiľgy
Megállápítjä hogy 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta| a Bizottság az a|ábbihatározatoÍ.

elfogadta:

166t20ĺ7 . (Iil.13.) sz. Város gazdálkodási és Pénzügyi Bizotts ág határozata
(9 igen, 0 nem, |. tartĺózkodás szavazatta|,1

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy tulajdonosihozzájáľulását aďjaa

ZAH9RA Kft. (cégjegyzékszám: i3 09 1i0895; szé.khely: 2161 Csomáđ, Zahora u 9.)

kérelmére, hogy a nudápest VIII. kerĹilet, Hoĺváth Mihály téľ 15. szám alatti telken tervęzetl"

d.

e.
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társasház építési engedélyezése a jelen eljarásban benýjtott terv szerinti - Horváth Mihály
téren és a Jőzsef utcában létesített _ új útcsatlakozásokkal valósuljon meg. A Bizottság
hozzájáruIását az alábbi feltételekkel és kikotésekkel ađja meg:

a. jelen tulajdonosi hozzÍtjáruIts a beruhźzőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez
szĺikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruhlŁónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)

' hozzétjárulást a vonatkozó rendelet (I9l1994. (v.31.) KHVM rendelet) szerinti
mellékletęk csatolĺísával a Budapest Fővaľos VIII. keriilet Polgármesteri Hivatal
Hatósági Ügyosĺály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. ahozzájárulas a Budapest VIII. keľület, Horváth Mihály téľ (hĺsz.: 35f38ĺ3) és József
utca (hĺsz.: 3515012) út- és járdaszakaszáraterjed ki,

d. kĺjtelezi a beruhĺŁót (építtetőt) a Horváth Mihály téren a meglévő útcsatlakozás
megsztintetése kapcsán a jźrdaszegély és járda helyreźt||ítźsáĺa, az új útcsatlakozások -
csapadékvíz e|vezetését biztosító megfelelő minőségĺĺ kialakításaľa, melyre
beruházőlépíttető 5 év gaľanciát vállal:

. A Horváth Mihály tér és József utca gépkocsi kapubehajtókat _ a szegély kiépítése
után - az a|ábbi ľétegrenddel kell kialakítani :

- 4 cm vtg. MAl1
15 cm vtg. CI2ll5-32-Fl betonalaP

_ 20 cm vtg. ťagyáIlő homokos kavics ágyazat Tĺq 95%o (más anyaggal nem

helyettesíthető)

o A Horváth Mihály tér járda burkolatát - a meglévő kapubehajtó elbontását

kĺivetően, a szegé|y kiépítés után - az alábbi rétegrenddel kell helyľeállítani
szerkezeti réte genként 20 -20 cm átlapo lás sal :

_ 3 cm vtg. MA-4 érdęsített cjntĺitt aszfalt kopóréteg (a járda teljes
szélességében)
15 cm vtg.C12ĺI5-32-FI betonalap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95Yo (más anyaggal nem

helyettesíthető)

A tervezett rámpa, szegéIy mentén 30 cm szélességben séľült aszfa|t útburkolatot 4

cm MA11 öntött aszfa|ttaI kell helyľeállítani.

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészü|térol a köztenilet tulajdonosát

írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzźtjáru|ás csak aZ engedélyező szervek, szakhatóságok

előírasainak maradékta|anbetartásával, a dtintés napjától számitott} évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 13.
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A Bizottság létszáma _ Vorös Tamás és Jaknbfu Tamds megérkezésével - I2 főre változott.

3. Józsefvárosi GazdáIko dási Központ Zrt.
(írás b eli el őterj es ztés)

Soós György
Ktĺlön tárgya|ásrajavaslatokat kér. Ezek hiányában a 3. blokk napirendi pontjainak együttes

vitájátmegnyitja, |ezźĄa. Szavazásrabocsátja azalábbihatározati javaslatokat:

Napirend 3.1. pontja: Javaslat,,Kivitelezési vállalkozási szeľződés keľetében a Vas utca
14. szám alatti önkoľmányzati helyiség felújítása'' tárgyú kiizbeszeľzési eljáľás
megindítására
Előterjesztő: dr' Kecskeméti LászIó - operatív igazgató

A Viáľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a ,,Kivitelezési vállalkozási szerződés keretében

a Vas utca 14' szźm a|atti ĺinkoľmányzati helyiség felújításď' tźttew eljĺíľásban úgy dönt, hogy

1. a k<jzbeszerzésęWőI szóló 2015. évi CXLil. törvény (Kbt.) Harmadik Része szerinti, 115.

$ (1) bekezdése szerinti, hirdetmény nélküli, tárgya|ás nélküli kozbeszerzési eljarást folytat
Ie.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. március 13.

2. elfogadja ahatźtozat mellékletétképező ajanlattételi felhívlást és aĺľrak dokumentációját.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2017. március 13'

3. elfogadja, hogy a határozat 2. poĺtjábaĺ meghatźrozott ajrínlattételi felhívás az alábbi
gazđasági szereplők részére keľĹĺljĺin kĺjzvetlen megktildésre:

a) Fauna-Duó Kft. (székhely: 1155 Budapest, Rekettye u. 49.)

b) EU-Line EpítőipariZrt. (szé|łhely: I2I3 Budapest, Hollandi tltz|.)
i c) BERN Epíto Zrt. (székhely: 7800 Siklós, KülterĹilet 0I5/I9 hľsz.)

: d) Hufer-Bau Kft. (székhely: l193 Budapest, Konyvkötő utcaZf ,)

e) Kĺiszma Hungary Kft. (székhely: 1131 Budapest, Keszkenő utca 1. VI. em. 19.)

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. maľcius 13.

Napirend 3.2. pontja: Javaslat az Ú1 Teleki téri Piac El jelĺÍ üzlethelyiségének albéľletbe
adásához való bérbe adői hozzájáľulásľa
Előterjesztő: Mach József - piacvezető

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy
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I. hozzájarul a Budapest VIII. kerÍilet, 35I23lI1 hrsz. alatt lđalakított, természetben az Új
Telęki Lász|ő téri Piacon ta|á|hatő El jelzésű, 39 m" alapteľĺiletú, önkormányzati
tulajdonban lévő, nem lakás céljráľa szolgáló helyiség vonatkozásában Frena József György
egyéni vt.Jla|koző bérlő (székhely: 1181 Budapest, Dobozi út 30/B.; EV igazolványszám..
Es-613472; adőszám: 40790932-2-43; a továbbiakban: Béľ1ő) kérelmének helyt adva az
üzlethelyiség albérletbe adasálroz a Cstiltik-l999 Keľeskedehrri és Szolgáltató Betéti
Társaság (cégegyzékszám: 0L-06-727464; szék'he|y: l086 Budapest, Teleki LászLő tér 1-

3.; képviseli: Balazs Tamiĺs ljgyvezetó; adószám: 205451,63-2-42; atovábbiakban: Albéľlő)
részére az onkormźnyzat és a Bérlő közĺĺtt fennálló bérleti jogviszony ídótartarnźlhoz
ígazodőanflzg. maľcius 14. napjáig, az alábbi feltételek szeľint:

a) Bérlő az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek
béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (vI.20.) ĺĺnkormányzati ľendelet (a
továbbiakban: Helyiségrendelet) 22. s ę) bekezdésében foglaltak a|apján másfeszeres
bérleti díj ĺlsszeget, azaz 146.250,- Ft/hó + AFA összeget köteles megťlzetni az
o nkormán y zat sz,źmźr a.

b) A Helyiségrende'let 19. $ (3) bekezdésének d) pontja a|apján a Bérlő amáľ befizetett
óvadékot feltölti az újonnan megállapított bérleti díj összegének megfelelő méľtékig.

c) A Helyiségrendelet 2f. 5 (1) bekezdése alapján a szerzódés megsziĺnése esetén az
Albérlő a helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli térítés igénye nélkiil kötęles kitiríteni.
Továbbá helyiség bérleti díjara vonatkozóan az Albérlő készťlzetó kezességet vállal,
illetve a 17. $ (4)bekezdésben meghatározott.koz1egyzői okiratot a|áfuja.

d) A Helyiségrendelet 22. 5 Q) bekęzdése értelmében, ha a bérletĺ szerzódés cserehelyiség
biaosítási kĺĺtelezettség mellett szűnik meg' a eseľehelyiség megfelelőségénélkizfuőIag
a Bérlő vehető Íigyelembe.

e) A Helyiségrendelet 2f . s Q) bekezdése értelmében, ha a béľleti szeruoďés a Bér1ő ha|á|a

miatt sztĺnik meg, az A|bér|ő a bérleti jogviszony folytatására nem jogosult, kivéve, ha
olyan személy befogadasa töľténik, aki a lakások és helyiségek bérletéľe, valamint
eliđegenítéstikre vonatkozó egyes szabályokĺól szóló 1993. éví Dowlil. tĺiľvény
aLapj źn a b érl eti j o gvi szo ny fo|ytatźsár aj o go sult.

Felel ő s : Jó zsefuáro si Gazdálkodĺísi Közpo nt Zrt.
Határiďő: 20|7 . március 1 3.

2. a hatfuozat |. pontja szerinti bérbeadói hozzajźrulás akkor lép hatályba, ha a Bérlővel
fennálló szerzódés módosítása a|áirástakeľtil a fęlek által.

Fe lelő s : Józsefu áro si Gazdálkodasi Közpo ĺt Zrt'
Határidő: f01'7 . marcius 1 3.

3. felkéľi a polgármestert a Bérlővel fennálló bérleti szerződés határozat 1. pontja szeľinti
módosítás a|áirásáta.

Felelős: po1gármester
I{atárido: f017. ápriiis 12.
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Napirend 3.3. pontja: Javaslat a Budapest vlil. keľület, Német u. 4. szám alatti üres,
tinkormányzati tulajdonú, nem lakás céljáľa szolgáló helyiség béľbeadására érkezett
bérbevételi kérelmek elbíľálásáľa
Előterjesztő: Bozsik Istvcin Pé.ter - vag/ongazdálkodási igazgató

A Városgazđálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy d<int, hogy

1.) nem járul hozzá a Budapest VIII. keľiilet, Német v 4. szám a|atti,349l0l0/N2 |lrsz.-

ú, 18 m2 a|aptetülettĺ, utcai bejĺíľatu, ftĺldszinti, nem lakás cé|1źra szolgáló helyiség
bérbeadásáhozrakttttozástevékenységcé|jára,-széte.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 2017. maľcius 13.

2.) nem jáľul hozzá a Budapest VIII. kerület, Német u. 4. szám alatti, 349l0l0/N2 hľsz.-

ú, 18 rĺť a|apterületii, utcai be1fuatű, ftjldszinti, nem lakás céIjźtra szolgáló helyiség
bérbeadásához mobiltelęfon és használtruha kereskedelmi tevékenységek céIjára, a
Satellite & Sales Kft. ľészére.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiďo: 2017 . március 1 3.

Napirend 3.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľůilet, Baross utca 111/C. szám a|att
ta|á|hatő, 35728128 helyľajzi szám a|att nyilvántartott ingatlan |'42,76 nm alapterĺiletíĺ
ľészére vonatkozó előbérleti jogról valĺí lemondásľa
Előteľjesztő: Bozsik István Péter - vagłongazdáĺkodási igazgató

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺ}nt, hogy a Budapest Fővaĺos VIII. keriilet
Józsefuárosi onkormányzat a35728l28 helyrajzi szĺmon nyilvantartott, természetben a Budapest
VIII. keľület, Baross utca lI|lC. szám a\atti, 17f8 nm tertiletű telken elhelyezkedő, ,,kivett
áÍIil7áz,, megnevezéstĺ, a Budapest Főváros onkormányzatának 4384/10000 tulajdoni
hányađźhan lévo, I4f,76 nm alapterĹiletű ingatlaĺlĺész tekintetében, a 200.000,- Ft/hó +AFA
összegű béľleti díj ismeretében az előterjesztés mellékletét képezó bérleti szerzőđéshęz
kapcsolódó előbérletijogával nem kívan éIni.

Felelős : polgĺírmesteĺ
Határidő: 2017. március 13.

Soós Gytĺrgy
Megállapítja, hogy 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi
hatfu o zatokat el fo gadta :
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Napirend 3.1. pontja: Javaslat ,,Kivitelezési vállalkozási szerződés keretében a Vas utca
14. szám alatti önkormányzati helyiség felújítása'' tárgyűl kiizbeszerzési eljárás
megindításáľa
Előteľjesztő: dr. Kecskeméti LászIó - operatív igazgató

16712017. (III.13.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatáłrozata
(11 igen,0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)
(ľematikai blokkban toľtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Kivitelezési vállalkozási szerződés keretében

a Vas utca 14. számalatti önkormányzati helyiség felrijítrásď, tź,rgyÍleljárásban úgy dĺint' hogy

1. a közbeszerzésekről szóló f0I5. éví CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Része szerinti, 115.

$ (1) bekezdése szeľinti, hirdetmény nélküli, tźrgyalás nélkÍili kozbeszeruési eljárást folýat
le.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 . március 13.

2. elfogađj aahattrozat mellékletétképező aján|attéte|i felhívást és arrnak dokumentáciőját.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2011. március l3.

3. elfogadja, hogy a hatćrozat 2. pontjában meghatźrozott ajánlattételi felhívás az alábbi
gazdasźryi szereplők tészétę kertilj cin közvetlen megküldésre:

a) Fauna-Duó Kft. (székhely: 1155 Budapest, Rekettye u. 49.)

b) EU-Line Építőipaľi Zrt. (székhe|y: I2I3 Budapest, Hollarrdi ,tizI.)
c) BERN Íipítő Zrt. (székhely: 7800 Siklós, Ktiltertilet0I5lI9 hľsz.)

d) Hufer-Bau Kft. (székhely: 1193 Budapest, Könyvkotő utca22.)
e) Kĺiszma Hungaľy Kft. (székhely: 1131 Budapest, Keszkenő utca 1. VI. em. 19.)

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. március 13.

A |,67t20t7. (I[.13.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkiinyv l.. sz. me|lék|ete

tartalmazza.

Napirend 3.2. pontja: Javaslat az Ú1 Tel"kĺ téri Piac El jelű ĺizlethelyiségének a|béľletbe
ad ásához való béľbe ad,ői hozzájáľulásra
Előterjesztő: Mach József - piacvezető

168t20|7. (Iil.13.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen,0 nem, 1tzrtőzkodás szavazattal)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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!. hozzźĄárul a Budapest VIII. kerület, 35Iz3ĺI1 hĺsz. alatt kialakított, természetben az Űj

Teleki Lász|ő tén Piacon található El jelzésű, 39 m, alapterületű, ĺĺnkormányzati

tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolrgálrő helyiség vonatkozásában Frena József György

egyéni vállalkozó bérlő (székhely: 1181 Budapest, Dobozi út 30/B.; EV igazolványszám:

Es-6I3472; adőszám 40790932-2-43; a továbbiakban: Bér1ő) kérelmének helý adva az

tizlethelyiség albérletbe adásához a Cstilĺĺk-l999 Keręskedelmi és Szolgáltató Betéti

Tarsaság (cégsegyzékszám.. 0I-06-7f7464; székhely: 1086 Budapest, Teleki LászIő tér 1-

3.; képviseli: Balázs Tamas ügyvezető; adószám: 20545I63-2-4f; atovábbiakban: Albérlő)

részéte az onkormźnyzat és a Bér1ő közĺltt ferľrálló bérleti jogviszony idótartamához

igazodóan 2029 . március 1 4. napjáig, az a|ábbi feltételek szerint:

a) Béľtő az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek

bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.) önkormányzati rendelęt (a

továbbiakban: Helyiségrendelet) f2. 5 (4) bekęzdésében foglaltak alapján másfészeres

bér|eti díj összeget, azaz I46.f50,- Ft/hó + AFA ĺĺsszeget köteles megf,lzetni az

onkormányz at. szźĺnát a.

b) A Helyiségľendelet 19. $ (3) bekezdésének d) pontjaa|apjáĺ a Bérlő amárbęťlzętett'
óvadékot feltĺitti az újorľran megállapított béľleti díj összegének megfelelő mértékig.

c) A Helyiségrendelet f2. s (1) bekezdése alapján a szerzódés megszúnése esetén az

Albéľlő a helyiséget csereelheIyezés és pénzbeli téľítés igénye nélkül köteles kiüríteni.

Továbbá helyiség bérleti díjtĺa vonatkozóan az A|bérIő készťlzęto kezességet vállal,

illetve a 17. $ (4) bekezđésben meghatfuozotÍkozjegyzői okiratot alákja.

d) A Helyiségrendelet f2. s Q) bekezdése értelmében,ha abérleti szeruóđés cserehelyiség

biztosítási kötelezettség mellett szúnik meg, a cserehelyiség megfelelőségénél kizárőIag

a Béľlő vehető figyelembe.

e) A Helyiségrendelet f2. s ę) bekezdése értelmében , ha abérleti szerzódés aBérIó halá|a

miatt szűnik meg, az A|bér|ő a bérleti jogviszony foIytattsfua nem jogosult, kivéve, ha

olyan személy befogadása történik, aki a lakások és helyiségek bérletére, valamint

elidegenítésükre vonatkoző egyes szabályokľól szóló 1993. éví LXXVru. törvény

a\apjźn a bérleti jogviszony folytatásaľa jogosult.

Felelő s : Józsefu áľo si Gazdálkod ási Kozpont Zrt.

Hataridő: 201'7. maľcius 13.

2. a határozat 1. pontja szerinti bérbeadói hozzájźlru|źts akkoľ lép hatályba, ha a Bérlővel

fennálló szeruőđés módosítása aláírásta kerül a felek által.

Felelős : Józsefuárosi Gazdálkod ási Kozpoft Zrt.

Határidő: 2017. március 13.

3. fetkéri a polgármestert a Bérlővel fennáltó bérleti szerződés hattrozat 1. ponda szerinti

módosítás aIźńrására.

Felelős: polgármesteľ
Határido: f0I7. ápriIis |f .
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Napirend 3.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Német u. 4. szám alatti üres,
tinkormányzati tulajdonú, nem lakás céljáľa szolgáló he|yiség bérbeadására érkezett
bérbevételi kérelmek elbírálásáľa
Előterjesztő.. Bozsik István Péter - vagłongazdálkodási igazgató

16912017. (I[.r3.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen,0 nem, l tartőzkodás szavazattal)
(ľematiĺrai blokkban tĺjrtént a szavazás.)

A Városgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság úgy dcint, hogy

1.) nem jáľul hozzá a Budapest VIII. keľület, Német u. 4. szám a|atti,3491r0l0lN2lľsz.-
ú' 18 m2 alapterĺilettĺ, utcai bejáratú, foldszinti, nem lakás céljáľa szo|gźiő helyiség
b érb eadĺís :áh o z r aktát ozás tevékenys é g célj ára, ĺE észét e.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodasi KtizpontZrt. vagyongazdálkodĺĺsi igazgatőja
Hatáńdő: 2017. marcius 13.

2.) nem járul hozzá a Budapest vlil. keľület, Német u. 4. szám alatti, 349I0l0lN2 hľsz.-
ú' 18 m2 alapteľĹiletű, utcai bejáľatú, ftjldszinti, nem lakás céIjára szo\géiő helyiség
bérbeadásához mobiltelefon és használtruha keľeskedelmi tevékenységek cé|jźtra, a

Satellite & Sales Kft. ľészéľe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyoĺgazđálkodási ígazgatőja
Hataľidő: 2017. március 13.

Napirend 3.4. pontja: Javaslat a Budapest vlil. kerület, Baross utca 111/C. szám r|att
ta|á|hatő, 35728128 helyľajzi szám a|att nyilvántartott ingatlan 142,76 nm alapteľületű
részére vonatkozó előbérleti jogľĺól való lemondásra
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - vag1longazdálkodási igazgató

17012017. (I[.13.) sz. Váľosgĺzdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen, 0 nem, 1tartőzkodás szavazattal)
(Tematikai blokkban ttjrtént a szavazás.)

A Városgazdálkoďísi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváľos VIII. kertilet
Józsefuárosi onkorm źnyzat a 35728ĺ28 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest

VIII. kerĺilet, Baross utca llllC, szźm alatti, 1728 rm teľiiletű telken elhelyezkedő, ,,kivett
áruház,, megnevezésű, a Budapest Főváros onkormányzatának 4384/10000 tulajdoni
hányadában lévő, |42,76 nm alapteľtiletű ingatlanĺész tekintetében, a 200.000,- Ft/hó +AFA
összegű béľleti díj ismeretében az előterjesztés mellékletét képezó bérleti szerződéshez
kapcsolódó előbérleti jogával nem kívan élni.

Felelős: polgármester
Határidő: f01,7. március 13.
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Soós György
Zźrtu|éstľendel el.

4. Zárt ülés keretében tárgyalandĺí előteľjesztések
(ír ásb eĺ i előterj eszté s)

Napirend 4.|.. pontja: Javaslat a Jĺízsefváľosi
kapcsolatos diintésľe
Előterjesztő: dr. Mészár Erika - aljegyző

Román onkormányzat peľével
zĺF(r ÜlÉs

A napirend tdrgyaldsa ztÍrt íłtés keretében tiirtént az Mtjn. 46.s @ bekezdése értelmében. A
iapírend tlźrgyallÍsa sorún elhangzottakat és a meghozott 17l/2017. (III.l3.) sz. WB

hatdrozatot a zdrt iilěsrdl készĺilt jegyzőkönyv tartalmaua.

A Bizottsdg létszáma _ Borsos Gábor megérkezésével - 13 főre változott.

Soós Gytirgy
Az ülésismételten nyilvános, és a végén lehetőség van kérdések feltételére.

xEľvrsEĺ-ol rnlvu,ÁcosÍľÁs xnnnsľx
(szó szerinti ĺeírósban)

Pintér Attila
C*k.""yt l"nne, hogy a Dankó utca{}en egy lakó jelezte, hogy beazik. A legfelső szinten

lakik, ésáz egy onkońrányzati épťilet, amítptr éve újított fel az ÖnkormányzaÍ..Tehtlt kéľem,

hogy a vagyonkezelő intézkedjen, megadom a hölgy elérhetőségét.

Pálovics Lásztĺí
EE'y több -1qtegy éve hiľ;iđő ügyre szeretnék rétkérdezní Horváth Mihály tér 16., Zsiga

Přesszó előtt a sufiri még mindig áI|, pedig, ha az előteľjesztést elfogadjuk, már újra

kitelepiilhetá'.i volna. Ugye,ősszel is máľ le kellett volna bontani, máľcius leťt volna a

követĹező tiátĺriao. Egyébként a kitelepülés egyéb módjait is használja, pl' dobkályhában

növény. Arra is engedély kell, ha valaki dobkályhában növényt tesz ki, nemcsak akkor, ha

székeket, asztalokat. E,gyrésń. mi ezzel a he|yzet, a másik, hogy milyen anyagi voĺuatai

lesznek ennek? Tehát, hogyha valaki egyszeriíen évekig fenntart egy területet, foglal el, és

egyszerrĺen nem hajlandó onnan ,,e1pucolni',, ańremé|em, hogy anyagí|ag nagyobb btintetés

éri, mintha 
"gy,,"ŕ..n 

megkapta uol.,u. Ez a mĺísodik számú kéľdéserľezzel kapcsolatban. És

egy áIta|ánosabb érvényĺĺ, annak idején eľTe nem kérdeztem rá, mert fontosabbnak taľtottam

"šfu 
u végeredméný. Most már kíváncsi vagyok aľľą hogy ha bizottságnak van egy döntése,

az felülírható-e egy városképi eljĺĺrás keretében. Meľt ez olyan, minthogyha valaki egy

torvéný mondjuk, rendelettel akama megváltoztatni. Bizottság dontése szerintem nem

felülírňató, abizoÍtsźlgkĺĺzvetlenüla képviselő-testülettől kapja a felhatalmazását. Tehát, amit

dont, azt minimum vissza kéne hozni, hogyha valaki másképp. . . , szerintem , az én jogérzékem

szeľint.
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Soĺis Gyłirgy
Ezt még annyival egészíteném ki, hogy enől még TestĹilet is döntĺitt, enóI az ominózus

kitelepülésrol. Kérdezztik meg Jegyzo Asszoný, hogy hogy állunk és milyen lehetőségeink
,.unouk. Mert tényleg most már nagyon ľégóta haszná|ja. Ügyosztályvezető Asszony,
parancsoljon.

Dr. Galambos Eszteľ
A KT dontést követően felszólítottuk a k<jĺerĺilet-használat megszüntetésére. Utána Bizottság
előtt volt, mert kért határiđő hosszabbítást erre méltányosságbő|, amit a Bizottság nem adott

meg neki. Majd ezt kĺjvetően bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett a testÍileti döntéssel

szemben, és kérte a végrehajtás felfiiggesztését. ott most, megmondom őszintén' nem tudom,

hogy hogy á|| ez a bírósági iigy, mert aŻ. mát nem aZ Ügyosztály viszi. Gyakoľlatilag a
jogellenes kĺjztertilet-foglalás esetén a kozigazgatási bírság kerĹil kiszabásra, ami 2 millió
foľintig teľjedhet. Csak nyjlván most itt a peres e|járás esetén, hogyha a végrehajtás

felfüggesztését esetleg a bíróság elrendelte, akkor erre most még nem kerĹilhet sor, csak

akkor, hogyha a bírósági eljárás |ezźlrulrt.

Soós Gyiirgy
Mikor vźrhatő a |ezáruIása? Kérnénk szépen erről egy tájékońatőt a következő

bizottsági ülésre. szépen, abizottsági ĺilést 13 óra 9 perckor bezárom.

K. m. f. \ t(Dvr\J.'
Vłiriis Tamás

Bizottság alelnökeelnoke

Bizottséĺg 20 17 . március 1 3 -ai iilésén elhangzottakat hitelesen tanúsítj a.

3 ou- (^c,"l-x-,;é'Ý
Bodnár Gđbriella ..,Áw

Szervezési és Képviselői Iroda *'+ff 
]

Szervezési és Képviselői Iroda Íigyintézője

A iesvzőkiinw melléklete:

- 1. sz. melléklet / a I67/20]7. (Iil.13.) sz. VPB határozat melĺéklete

- 2. sz. melléklet l név szerinti szavazási lista

Pénzngyi

2l



l. sz. me||ék|et
a I67/20]7. (III.]3.) sz. VPB hatáľozat melléklete

ELJÁRÁsT MEGINDÍľo ľBrnÍvÁs És KAPcSoLiDo KozBESzERzÉSI
DOKUMENTUMOK

A

BUDAPEST rŐvÁnos YIII. KERÜLET JlzsEFv/ĺRosĺ oNronľĺÁľrzłĺ
AJÁNIÁTKEno xBvÉBBN ELJÁRo Árt.łr ĺ.

,,Eutópa Belvátosa Pľogtam II, a Palotanegyed Kultuĺĺĺĺis Váĺosmegriiítása pĺogtam
kctetén beliiĺ a Vas u. !4. szám alatti heýiségek felúiítása''

A Kbĺ 115. s (1) bekezdése szerinti, hiĺdetmény nélkiiĺi tíĺgya|ás néIkiili közbeszerzési
eliáľás



ĺ.;ÁNr-łĺĺÉľnu pBrHÍvÁs

7. Ajántatkérő: l}u<Japcst Főváĺos VIII. kerĹilet Jőzsefvátosi ()nkoĺmányz^t, rnegbízásából és
meghatalm azásátbő| e\árő J őzseÍvár,osi Gazdálkoĺ]ási |{-özpont Zrt.

őtĺ: 7a82 Budapest, Baľoss utca 63-6.7.

TeL +36-1-299-70-00
Fax: +36-1-374-65-63
e-mail: igaz gatosag@jgk.hu
Á kozbeszerzési eIjátás lebonyolítója:
Hajđu Ügyvéđi Iroda
dľ. Hajdu Zo|tán
felelős akkteditált szaktanácsađő
lajstromszám: 00363
Cím: 1053 Budapest, Vámház kt. B.

Telefonszám : + 3 6-1 / 7 83 -836 4
F ax szám: + 36-7 / 7 83-8364
E-mail: info@jogilag.hu

2. Ehfuás faltála
Á l{bt. 115. s (1) bekezdés szeľínti hiĺđetľnény nélküli tztgyaLás nélkiili kózbeszeruési e|jfuás

3. A kőzbeszeruési dokuĺnentumokat az ajá,n7atkétő képviseletében eljáĺó bonyolító szervezet kii]di
Íĺae1 az ajĄnlatté|rc felkéľt gazdasägj szercezeteknek, elektĺonikus úton.

4. A szetződés mesnevezésetátwa. mennvisése:

Euĺópa Belváĺosa Pľogtam II, aPalotanegyeđ Kultuĺális Váľosmegúiítása progmm keľetén
beliil a Vas u. L4. szám a|łatti helyiségek fehiiítása

Menĺryiség:

Á Buđapest VIII. Vas utca 14, szäĺr aJztt tz|źlhatő épíilet ftIrcz:36489 /0/A/1) 2+9 mf ^ląptertiłetű

helyiségét a teryek Mpjí^ megosztásta keĺiilnek, 
'gy ďéĺĺ" frmkđóta két önáIló helyiség keńil

kjz|akitÁsru. Belső falkialakítássala249 m2 helyiség teriilete két részte osztódik, melyekhez a meglévő
kétLejáruą illetve a heiyisegeket megosztó faJzzatbaĺ kialakíandó kétszámyű áĄfuő ajtő biztosítja a
bejutást.

Á hetyiségek ósszes falazaainjektálás uanÍaLszfuitővakolatot, új fehét festéstkap. Á padlóbuĺkolatok
cserélenđők
Áz összes homlokzati ablak és bejfuat fe|ÍĄítandő, cserélendő.

Á teljes felújítással az épĺiletben helyet k^P 
"gy-,gy 

iĺoda, teakonyha,sĺc,taktátf ak.

U' vvz és csatotna ágvezeték kiépítése szĹilséges. Frités a meglévő gázvezeték rcĺrdszeĺ
széwá|asztÁsával ktiĺón m&ők kiépítésével ciĺ.kókésziilék biztosításáva] töfténik.

Áz elektomo s hä|őzat széÚłá|aszd,a' kiikin mérőkkel kertil kiépítésĺe.
Á konkľét mennyiségeke t az ałazatlaĺ ktiltségvetés tsÍtl]ÍrLazza.

5. Szetződés meghatźtozása: Kivitelezés í szetződés

6. I{etetľnegátlapođás kcitésére, dinamikus bęszqzési rendszet alksJÍtazásátą elektĺonikus ádeitésĺe

nem kerĺiĺ' soĺ-



7. Szeľzőĺlós tclicsítési hatáĺideie: szcrződésl<ötćst<il 60 rrapig tartó határozott időtarľallr. Á kiviĺ'clczćs
teljesítési hatáĺideje a|att a Megĺenđclő a sikcrcs ćs hiánytalan átadás-árvćtcli cljár:ás llcfcjczćsćĺ
éfti.

8. Teliesítés helyq BudapestVIII. Vas utce74. (Htsz:36489/0/^/1)
NUTS_kód:101

9. Elleĺvol'gáltztás ._-teliesítCIének feltétclc ćslvągy hivatkozás _a vnnaľkozń 

'ogsznbry
ĺendelkczésckĺe:

a.) Á beĺuházas fedezete tészben a Budapest Főváros onkotmányzata és a Buđapcst Főváros VIII.
kedilt Jőzsefufuosi onkormányz^tkőzőtt mcgkotött Támogatási Szeĺzódés kctctébcn tcjĺténik.

Az Ąánlattéte\ a szeruődés es a szárn]a kifizetésónck pénzĺeme a foĺinĺ

b) Fizetési ütemezés: Megendető 1 végszámLa benýjtásáĺa biztosít lehetőséget 
^szetződésttł ezetben mębetátozottaknak męfelelően.

c.) A szetzőđés szednti és a iogszabályoknak megfelelő szam]^ kifizetése a Ptk. 6:130. $ (1)-(2)
bekezđésétől eltérően, a I{bĺ 135. s (1)-(3), valamint (6) bekezđései, valaĺnint 322/2015.8Ĺ30.)
Korm. rendelet valamint akozbeszeuési dokumentációban fogláltaknak megfelelőcn toÍténik.

d.) Ájáĺilatk&őaKbĺ135.sf|bekezdéseaJapjánaszetződésbenfoglalt,atattalékkcretésáÍanélkiil
számított e|Lenszo|gĄtatás 5%o-áĺt eléĺő étékri előleget biztosít, előleg számla ellenében. Áz előleg
a v égszáłm)Ílbő| keĺĹil levonásra.

e) Ájánlatk&ő iótáL||^ibiztosítékot batárczmeg a kóvetke zőkszennt
AjánJzrkérő e szęrzőđés hibás teliesítésével kapcsolatos igenyek biztosítékaként legfeljebb a
szenődés szednti általános fotgalmi adó nélkiil számitott ellenszolgálaús 3o/o.ät eI&ő étékű,
jőtáL[lini biztosítékot hatÁrcz mę8. Á jőtźůIäsi biztosítékot a sikeres és hlánya|an áadás-áwéteh
iegy,zőkilnyv a]áltásakot kď tenđelkezésĺe bocsátani. Á iótĺállási biztosítéknak a fenti időponttól a
jőtá|l Ą5i időszak ídőtzttamfua kell. tendelkezésľe állnia.

Az ajánlattevőknęk az ajánJatlftb^i _ az ĄáĺJzt, ĺ1nlatkozat tészeként _ nyi]atkozniuk kell a fenti
biztosíték hatftidőben történó benýjĺ{sfuól.

f) Vonatkozó jogszabőůyok kiilönösen:
- Lz adőzás ľenđjeĺőt szőIő2003. évixc[. törvény
- a közbes zętzésęktőL sző|ő 2015. évi C)(LÍII. törvény (Kbt)
- ePo|gń Torvényk<iĺyvĺől szőIő2073. évi V. töĺvény (Ptk.)

g) Á részletes fizetési feltételeket az Ąá.o[aa dokumentáció rcszét képező szeruődés tefvezet
tzttaJmazza.

h) Á szeĺződés sotán az.gy.n.' ÁFÁ frnanszítozás szabályai az ińnyađók.

i.) Á tĺfizetések tekintetében 5io'ftq2rlnk az adőzás tenđiéľől szóIő 2003. évi XCII. töľvény (Áľt)
36/A. $-fua, továbbá' az álJamháztattastőIsz6Iő 2011. évi CxCv törvény 41. s (ó) bekezdésében
Íog|a|takta, amely szednt akózbeszetzés eredményeként nem köthető érvényesen szeződés olyan
jogi személiyel' ios személyiséggel nem ĺendelkező szęwezeťtel illetve szenődés a|zpján nern
teliesíthető lrifizetés olyan szervezet 1észé1e, amely nem minősiil ätJáthatő szervezetrrek.

l'0- Yáltozatokra (ďtematív) ajáĺ.iatokĺa vonatkozó információk: Aján'Lark&ő többváItozatu
(alternatív) ĄánJatot elfogad az alábbiak szerint:



Ájánlatkérő aIapaiánlatként (nem váLtozatotképező) a ĺnűszaki dokumentáció szer{nti' a rrrcglévő

gázvezcték rcndszcr széwá|asztását követő, külôn mérők kiépítésévcl, ciĺkókészülćl< biztosításával

toĺténő korszcrűsítés ét éra.

Áltematív (azaz az a|apaján|atvá|tozatatképező) ajánlat alatt ajánlatkérő a gázvezeték rcnĺiszct hclyctt

koĺszeľű infrapanel-fiités kialakítás át érĺ.

Ajántatk&ő ĄékoztzĄa az ajfuiattevőket, hogy altematív ajánlatot csak abban az esetlren nyuithatnak

be, ha aLapajánlatot (nem változatot képezQ aján|atotis benyujtanak.

Az alap és az csetleges altematív ajánlzaak is meg kell felelnie a közbeszetzési dokumeĺtáciőtńszőt
képező műszaki lęíľásban foglalaknak.

11. Vételi jogĺa (oPđóta) vonatkozó információ: vételi jog nincs.

1,2. Részď!ánLanéteL |ehetősége vagy |<tzaĺása: Részelĺe tóriénő ajánlattétel nem lehetséges' Az
ajánlatk&ő a Kbt. 61. s (4) bekezdés alapján tźĄékoztaýa az ď1än7attevőket, hogy tészekĺe tóľténő

aján7attéte|nem lehetséges, mivel a kivitelezést egységes beruhäzásként kell kezeLri.

1 3. Meghosszabbításn vonatkozó informáđó
A szetződés męhosszabbítható: nem

1 4. Szeľződést biztosító mellékkötelezettségek

I(ésedelmi kotbéĺ:
ÁmennyibeĺYá]]a|koző a szetződés szerinđ bármely kotelezettségéthatÁiđőbeÍI nem teljesíĘ illewe

fe|adatunak teljesítésével olyan okbó| amýért felďős késedďembe esik, késedelmi kötbéĺt köteles

frzeai.
Á késedelmi kötbét méľtéke vá|La]koző ajásJatábantettvźi]a|ása rlapján 7o/,/naptái naP, összeserr

maximum a nettó ellenszolgáltĺtá,s 20o/o-a'

Hibás teliesítési kötbér:
Mértéke megęyezik a késede]ĺni kötbérľe vonatkozó méľtéLtel. Hibás teljesítés esetén a Megtendelő

áitĄLtoftél7tĹej.bnÉs és aiavithatő hiba ĺnegszüntetése közotti iđőszakĺa te{eđ ki.

Meghiúsulási kótbéĺ:
Ámlnnyiben aYálJa]koző jeleĺ szerződésben meghaťatozott feladatzit tészben vagy eýszben nem

teljesíđ _ iđe &tĺ.e kĺilönösen lzt?z esetet is, amenĺyiben aYálLztkozó a teljesítéssel olyan okbó[

amelyért felelős 10 napotmeghaladó késedelembe esit vagy hibás teljesítés esetén ahtbát10 nap aJatt

ĺem jłviEa ki telies körűeą és Megĺendelő ęzétt a szepődéstőI eláll - a Yá]]zlkoző meghiúsulási

kötbéľt köteles Ézenía Megĺendelő részérc, Á meghiúsulási kötbér méĺtéke a nettó ellenszolgálatás

30 o/o-a.

Iótállási bŁtosíték:
Megtenđelő a szeĺződés hibás teljesítesévelkapcsolatos igenyek biztosítékaként lęfeljebb aszeĺződés

,'.dnti, áh.olános' foĺgalmi ađó nélkiil szímitott ďenszolgáltatÁs 3,/o-át eléĺő értélęű jőtźlLási

bŁtosítékot hatÁtoz meg. Á jőtź,llásí biztosítékot a siketes és biányalan átzđás-áwétdĺ jegyzőkoĺyv

dáfuáĺsakot kell ĺendelkezéstebocsátan. A jőtá1|Ąsibiztosítéknak a fenti időponttól a jőtźÄ|ásiidőszak

időaĺtamfua kell ĺendelkezésĺe állnią.

15. Á nyeĺtes közös ajánlattevők által létĺehozaĺrdó gazdálkodó szemezet:

Ajántaľk&ő nem teszi ielretőr'é a I(bt. 35. s (9) bekezđése szeĺinti pĺojekttáĺsaságIétĺehozását.



Ajánlatkéĺő a ptojektľársaság létrehozását scm az onáIlő, seĺn a közös ajánlattcvők csctćlrctr nctrr Ícszi
lehetővé.

16. I{izáró okok és megkóvetelt igazolási mód:

Az Ąáĺdark&ő źhta] eLőíÍtlľĺz^Íő okok és a megkovete|t igazolási mőd
Az el1arásban nem lehet ajánlattevő, alvilIalkoző, ós ncm vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan.
gezdaságj szeĺeplő, akivel szemben a Kbt. ó2. s (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll

Igazolási mód:
A 321/2015. 1x.30) Korm. rendelet 17. $ (1) bekezđése alapján az Ąánlettevőnck az. ajánLatában,
egyszetil nyilatkozatot kell benýjtann atő|, hogy nem taftozik a fentiekben meghatátozott klzátó
okok hatálya a]á, va]znjnt a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2a15. 6.30) Korm.
ĺendelet 8. $ i) pont ib) alpontia és a 10. $ g) pont gb) alponĘában fog|a|tak szerint kell igazolĺri.
Az ď1ár:Jatkérő elfogadja,bz az aiá',dzttevő a' 327 /2015. pĹ30) Korm. rendelet 7. $ szerinti _ koľábbi
közbęszepźsi eljáĺásban felhasznált _ e.$'séges euĺópd ki5zbeszee,ósi dokumcnfumot nyújt bc,
feltéve, h.ogy az abban foglatt infofftáđók megfelelnek a valóságnak és tartalmazzík az ajánLatkéó
íItz| a |<1záÍő okok Ęzolása tekintetében megkövetelt információkaĺ

Az alvŁ|7alkozó ęs adottesetben az alkalmassägigazo|ásálbantészĹvevő más szetvezetvonatkozásában
az ajánlattevőnek ĺ'ĺJilatkozatot kell benyujtania aĺ:ő1', hogy az éĺntett. gazdaság1 szereplők
vonatkozásában nem átlnak fenn a fentiek szerinti kizáľó okok.

Az ajánLattevőnek továbbá ĺ,Ij]ztkozrua kĄ hogy a szeuődés teliesítéséhez nemvesz Ęénybe a Kbt.
ó2. $ szednti alvállalkozót.

Az ajá,nlzrJ<&ő |azĄa az e|jfuásbőI azon 
^iáĘi^ttevő\ 

akivel szemben, vagy akinek e|vá1la|kozójáva|
Yagy Lz alkalmassági Ęazolásban tészt vevő szervezetével szemben a Fĺzfuő okok az eljfuás soĺán
kcivetkeznek be.

A bzáüő okok fenn nem ő,l|Ąsaĺa vonatkozó, az ajánL*tevő őůtal tett nyilatkozatoknzk a jelen
ajáalattéteh felhívás megkiildésének naPjánál nem tégebbi keltezésűnek kell lenniiik.

Szakmai rcvékenység végzésérc vonatkozó alkalmasság előkősa: -
Szakmai tevékenység végzes&e vonatkozó alkalĺnasság igazoĺás: _

17. Gazdasági es pénztigľi helyzete vonatkozó alkalĺnassági kĺivetelménynek:

Áz allalmasság minimumkövetelĺnényeG)nek męghatáľozása.

Áĺka]mas az ajánJattaő;
P.1. Ámeĺnyibenaz aiÁn|ąttételihatáÍiđőtmegelőző háĺom médegfoĺdulónappa1lezáttuzlea évben
összesen (a háĺom év alzrt) rendelkezik |egalátbb nettó 38 millió fodnt telies _ aha|Ános fotgalĺrri adó
nélkiil számított _ fubevétellel

Áz alkalmasság megítéléséhez sztikséges adatok és a megkövetelt igazolási móđ:
P.1. Az ajánlattevőnek az ajánlztban benyujtĺndó nyi|atkozatbaĺ u1l]arkoznia kell, hogy az áht,|o

Ęazo|ntkívánt alkq|fia3ĺágiktivetelmények teliesiilnet annak u ajánJzttevő teljeskörűen megfelel.

l =rivBrryz-.ý ooruMpNTuluĺor lz lłÁĺĺĺerrłoz ruBłĺ. cser lz
l,IÁNĺerĺúaŐ r,BĺszlĺÍrÁsÁne reĺĺ np csĺroĺr,ul

/- /./"7



A gaydasági .ĺ79rc1ltő aialkalnassági kiiueteĺnéryek ĺe!.uíÍéĺére uoruĺkoió ĺésiletes adaĺok,at Íartalrľaý, aieliĺinÍ.ĺĺ
negiĺdíĺĺíJ.elhíuásbaĺĺ előíĺ.t ryilatkoiatait az aiánlatkérő Kbt. 69. S-a szeinti Íelhívására,b,iiĺehs henyúfĺani

a do ku m e n ĺ á ci ó s ry i nĺi Íorm á b an é ł t arta lo rĺl ľn a l:

]>.ĺ. A 12ĺ / 20ĺ 5. (X.30.) Koĺrn. rexdelet ĺ 9.s (ĺ ) ĺlekeýéĺének e) potlt1a aląján csaĺolni kell aielőiő /cý!'ebh
3 nérhgfordul,iĺappal hryźrt ,i<leti áu _ tźIĺąllźnos forgalni adĺí ĺélkiłl sýmított - nł.,, árhcaćĺelćĺől sryí[ó crcdeĺi,

cěgtryúen alłźírt ĺgĺilatkogatot, atůíl f,!Eő,,, bogy ai ajáxlaĺteaő mikor jött létft, illetue mikor keydte neg a
teaékerylséýt, arĺexx1iben eryk ai adaak ĺendelkeiésre ĺźllnak.

18. Műszaki és szakmai alkalĺnasság

Áz alkalmasság minimumkövetelménye (i)nek meghatáľozása:

Á.lkďmas ez ajän7zttevő, amennyib en az a|ábbnknak megfelel:

M.1. Álkalmas az aján|attev.ő, ha ĺendelkez:l< az e|1árást megindító felhívás megktĺldésétől visszafclé
számított 5 évben építési benlházásta és/vagy építési kivitelezési tevékenységte ésfvagy
épĹiletfetujításĺa vonatf<o ző szeruődésszerrien teljesített (befejezett). tefeteĺctáva|f teÍetenctá|A<a|,

ameý(ek) értéke elérte összesen legalább a nettó 28 millió fodntot.

Á fenti alkatmassági követelmény több ĺefetenciával (egfeljebb 2) teljesíthető'

'ťĺz ęLőít alkaĹmassági követel-ményeknek a közos ajáďattevők egyíittesen is meýlelhetnek (I(bt. 65.

$ (6) bekezdés).

Áz alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1. Áz ajáĺluzttevőĺek az ajánlztban ben1ijtandó nyilatkozatban csupán nyilatkoznia kell, hogy az
ä.|ta|a Ęazolĺri kívánt alkalmassági kóvetelmények teljesiilnek, az alkalmassági kovetelĺnények
teljesítéséte vonatkozó ľészletes adatokat nem köteles megadni.

Agaidaúgi sinąlő aialkalmassági k?iuxelnét1ek' tel1esítésérc lołzatkoąlí t€sąlens adłakat tatalma4ó, aąe!,źrlźĺ

negaaĺt jnaaitaĺ etőíÍt tgilntka7atait a7Ęlźnlatkéĺő Kbt. 69. $-a ą9inti felhfuáłíra kathĺ beýjÍaĺi a
dokumeĺtáció ĺ^oeinti foĺrzában éĺ tartalommal:

A .,2.ĺ/20ĺ5. (X.30.) Kotĺn. nndłht 2'ĺ. ! (2) bekerylé:ének a) poz\.a atapjtźŕ: ai E,źnkmnli Íelhíaál
tzeýiitdés,ínek flapját,ól aiss<ďel,i spźmĺtott 5 éu ĺonźx befejeiett peljesíut, nűĺaaki,źtadłźs.áuínlkl býĺah)épíftn
beruĺl,źýsra ét/ uag ,épíÍén kiÜitelłiési tetÉkerységv ás/uagl ĺŕpłlłfelĺtjíaźsra wxatkory| muxkáirlak isruertetését, a7

al'łźbbi tatabrztna|
. a srytąődłs hźtgát
o a s<et<ődźý ktĺtő násikfrl rcúé címét,

. aą e bágie ĺĺ m a n k,źk fe lrom láłźt ;

. a1 e lletsyolgźltat.źs rutúí ĺisĺrygét,

. a teiesítés idďét (íu/ hő/ nap) (keid,ís és befejeąéł iĺ) és heAét,

. 4 ŕ?Iűryki átadłźs-átuétel időpon{át (,íu/btí/ rcp)

o ýtłtkoiyi kell amől, bog a tel1esítĺs aielőínźĺoknak éł a sryelaődłĺĺek rueýklőex tijĺiétlt.e.

A bemutatott refetncůźkat a 32ĺ / 20.ĺ5. (X.jŻ.) Koĺzľz. tvilłbt 2j. $ sryiĺt csak a szeĺződést kőtő másik
fel áIta( kiadott igazolással lehet igazolni, akként, ĺ,ogy o< igaioliźsot fel kell tijntetni a ýnt előíx

tartalĺłzakat.



ÁIka]matlan az aiáo.|zttwő, amennyiben az a]ábbiaknak nem felel meg:

SZ1: Be van iqyeme z cégĺyiváĺltaĺtásba vagy 
^z 

egyéni váilalkozók nysivántartásába, ncm
Magyarorczágon letďepedett gazdas ág7 szereptő csetén be van jegyezve a 2O14./24/Tiu tányelv xl.
melléklete szednti hasonló nyilvántarĺásba.

Áz alkalnaasság megĺtéléséhez sziikséges adatok és a megkövetelt €azolási mód:

SZ7: Ezen alkalmassági kóvetelménynek való megfelelést az Ąánlatkétő e|Ienőtiĺ a céginfoľmációs
szo.lgálattól ing5renesen az elektronilorsaĺl eléthető cégegzék_adztok, illetve egyént vá|la1kozők

ý:yýsa alapjĄ a nefir |vLagyatoszágon tetelepedett-gaz-daság1 szeĺeplők ožie'' a 3fl/2015.
(x.30) I{otrr. rendelet 26. $ (2) bekezdése a|zpjánkell eljárni.

19. Éttékelési sze-ĺnpont Á Kbt' 76. s (2) bekezdés c) pontia a|apjána tęjobb fu.énékańny értékelési
szeÍĘon tot al&alnzzza az alő.}.bjak szednt:

Ertékelési szeÍnpont Sú]yszám
Ajá,n]utrár (nettó HUĐ 70

J őtá|1ą" időtztznz (1248 lnőnap között) 20
Á szexződés teliesítésébe bevonni kívánt
ptoj ektvezető szakÍnei tapasztz|atz
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7. bíÍőJłí szemporĺ; Az aliánl^tl aÍ értékelési szemPont esetében az Ąánlatevőnek fodntban kď
megadnia a szetződés teliesítésére vonatkozó ĄánJaĺ őĺtő,t

Ezeĺ énékelési szempont esetében a megaiádasokłt Liánlzrtkéĺ:ő a KözbązeruésíHatősát 2012. évl
61. számában megielent riĺnutató IIIá1. ba) pont szednt aJzklýapontszámokkí Ebben az esetben a
lęalacsonyabb érteklękedvezőbb (ezen ajáłn1ztkzpja e ľ""*io"ĺ|i' pontszámot (10 pont), a többi
aj6n1at tzttz|mi eleĺnére PedŁ . legkedvezőbb taľtalmi elemhez viszonyítva roľditottn iányo,^n
számolja ki a pontszámokat az a|ábbiképlet szednŁ

A ug"w/ A'iagák * (10-1) + 1.

Á fentiek szednti pontszámot az Ąá,nlatkérő megszotozze z sű|yszáĺnnĄ és azt kettő tizedesjegyte
ketekíti.

A 2. bfuáůaÚ szempont a jőtá|lás: Az Ajádznevő min. 12 hőĺap és max. 48 hőnap jőtő||Ą57^ 1.1,.,
a1a:úryot. ! 12 hőĺap jőt:|lĄst el nem étő vőJ]a]ást tzĺtz]mnő ajáĺ./,ztok érvénytetenelc Á 48 hónap
felettj jőtÁllĄ",a147sttzÍtl|maző aján1atnem érvényteleĺ;azonbaĺ azokatajänlatk&ő ęgyĺintetűen 4b
hónapként értékelĹ A jőtá|lás méľtékét hónapokban, egész számokban kell męgađni. -

Á legmagasabb mértéklí jótállást tatnJmaző ajánJat kzpja a maxiĺrľális 10 pontoq a tóbbi ajánJat
pontszáma ellhez viszonftva egyenes atányosítzs módszetével kap pontsz ź,mot 

^z 
a|óLbbj2k,,.áot.

A "^g^,/A rcsiobb * (10-1) + 1.

/C4,ł'/
1/



Á fentiek szcĺinti pontszámot az ajáĺ|atkérő negszor<>zza a sű|yszámmal, és azt kcttćl ĺiz,cdcsjcl1ryľc

keĺekíti.

3. A szevődós tcljesítésébe bevonni kívánt pĺojckrvczctő szakmai t^p^szt^|rt^

Az aján|attevőnek az ď1án}ataban be kell mutatnia egy - a szeĺződés teljesítésébc bevonni kívánt -
projektvczetőt aki legąIább a következők szerinti végzettséggel es szakmai tapaszta|attal rcndelkczik:

_ cgyetemi vagy főiskolai végzettség

- a végzettség megszerzésétőI számitott lcgalább 24 hőnap tapasztl|at, építési kivitclezósi
tevékenységhez kapcsolódó ptojektvezetői és/vagy építésvezetői terirleten.

'Ą fentiek alÁtzmasztásata az ajáĺl1ztevőnek be kell nyujtania a pľojektvezető szakmai oné|etajzát és a

ďploma máso|atät.

Az ajádatkéĺő a következőkszeiĺtpontozz^ a pľojektvezető szakmai tapaszta|atát:

_ az aján|attevő 1 pontot kap, ha a szakember egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és a
végzettség a végzenség megszetzésétől számított legalább 24 hőnap végzettség, építési

kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó ptolekwezetői és/vagy építésvezetői teńileten.

- az ajáĺlJzĺtevő 5 pontot kap, ha a szakember egyetemi vagy főiskolai végzettségel és a
végettség a végzettség megszeszését-ől számított tegalább 36 hőĺap végzettség, építési

kivitelezési tewélrenységhez kapcsolódó pĺojekwezetői és/va5'y építésr'ezetői teľiiłeten.

- az ď1áĺ.iartevő 10 pontot kap, ha a szakembeĺ egyetemi vagy főiskolai végzettségel és a
végzettség a végzettség megszeĺzésétől számított legalább 48 hónap végzettség, építési

kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó pĺojektvezetőíés/vagy építésvezetői területen

Kivitelezési tevékenység a|zn. zjőĺĺJatk&ő építési/ feitĄitási/energetikai felujítási tevékenységet éľĺ

Az ajánlatkéľő a fentiek szerinti pontszámot megszatozz^a súlyszámmal és azt kettő tizedesiegyĺe

keĺekíti.

Az e|iaús nyertese az, aki az éttéke|ési szeinpont a|apján a legjobb at-énék űáľryŕ, éľvényes ajánJatot

tette (egtöbb pontszám ot szetezte).

20. Fenntartott szeĺződésĺe vonatkozó infoĺĺľációk:

Á szerződés a Kbĺ 33. s (1)-(2) bekezdése szetint fenntaĺtotĺ x nem

21. .Adott szerződéste vonatkozó kotábbi közzététel: nem

22. Aiáĺ-laĹtéteh loLntÁĺidő: f077 .

23. Az aián]atokbenyujtásánakáme: Hajđu Ügyvédi IĺoĄ 1053 Budapest, váLfihá,z kft. 8. I/3.

24. Áz(ok) a nyelv(ek). amely(ek)en az aián]atok benyúithatók. magy^Í. Áiánlatok más nyelven nem

nýjthatóak be.

25. Az e|ső ajźn]at felboĺtásánakidőPoĺĘa ésheIYe:

HatÄndő:2017.
Hety: Hajdu Ugyvéď Iĺođa. 1053 Budapest, Yánházkĺt.8.Í/3.
Az łiáilatok ťe\boĺtasänáJ csak az ajánlark&ő, az Ąádzttevők, valamint ez äIalllk meghívott

személyek , továbbá- a közbeszeĺzéshez tÁmogatzsban tészesti:I.ő ajádatk&ő esetében _ a hilön
.1ogszabáIyban meghatzrozott szeÍvek képviselőí és személyek lehetĺrek jelen.

A hontási e.\iÁrÁs a Kbt. 68. $ (1)-(4) és (6)bekezdéseaÍapján töĺténik."". J \-/ \./ __ 

R



26. Áiánlati kötöttség iđőtaľtama: Az aiänlati kotiittsćg idĺítartama az ajá'n|atok bcnyújĺ.ńsáĺ.l| szánrít'<rft
60 nap.

27. Aián|aabŁtosíték: Aiő,ĺilzrkeĺő nemĄa clő ajánlati biztosíték ny,3jtását.

28. Egyéb kiilonleges feltételek nincs

29. Á k<izbcszeľzés ismédődő iellegére vonatkozó információk:
Á közbeszcrzés ismétlődő iellegű: nem

30. Álvállalkozók igénvbe vétele:
Á Kbt. 66. s (6) bekezdése fupjő^ajáĺllatkérő e|őĄa,hogy zz ĄánLattevőjelöljc meg
a') aközbeszetzésnekazta'részét(részeit), amĄnek teljesítéséhez az Ąánlattevő ebá|La|kozőtklván
Ęénybe venni,
b) az ezen ĺészek tekintetében eé"yb. venni kívánt és az ajáriat benýjtásakot mát ismeft
z|ví|lz|kozőIraĺ
Ái:ántatkérő ekörben felhívja az Ąás.ůattevők Egyelĺnét a Kbt. 138. s (1)-(2)' (4)-(5) bekezdéseibcn
foglaltaĺca.

31. Hiánylrótlás elĺendelése koĺábban nem szereplő gazdasáď szeľeplő esetén:

Ąűĺilztb,atl korábbĺn üem szefePLő gazđasäg' szeteplő hiánypódással töľténő eljáĺásba bevonása
esetében úiabb hiánypóđás e|ĺendelése: ajántarkéĺő nem é1a Kbĺ 71. $ (6) bekezdésében foglďtakkal,
tehát úi pzüság szeteplő bevonása esetén elĺendel hiánypótlásq amennyiben szfüséges.

32. Áiánlat érvénytelenségéĺe vonatkozó ôsszeg áľ vag költség esetében: -

33. Bármely ĺész eredménytelensége esetében va]amennyi ľész etedménytelenségéte vonatrozó
lĺfoĺĺnío.ő: nem televáns.

34. Minősített ajánlattevők néviegľzékel A 327/f0L5. (JĹ30) Korm. tendelet 30. $ (4) bekezdése

"|ąPiáĺ aiáľ/,zrk&ő kijđenti hogy a felhívás 18' és 19. ponĘában aeghatatozott alkalmassági
követeImények sĄorubbak a minősitett ajádxtevők hivatzlos jegyzékébe tĺiĺténő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest.

35. Áz eliáĺás a Kbt. 53. $ (6) bekezdese alapián keńil megindításta. neĺn.

36. Euĺópai Uniós Abpavonatlrozó informáđó: -

37. Á dokumentáció tenđelkezésĺe bocsátása:
Aiá,n|qtkérő az aiáslzttéteh felhívást és a đokumentÁ.aőt - ing5renesen - elektĺonikus riton ktildi m%^z
ajánlattétdte felkéľt gazdasági szereplőknek.

38.Tá',tgJľaLáslebonYo|ítź,sánakszabáLyn:Títgyilásf anemkenilsot.

39. E,wéb informáđók

1.Az ajáłnlatk&ő az ajádztok elbkálasa soráĺ a I(bt 77. $-ban meghatÁtozottzk szerint biztosit1a z
hĹínypótlást illetve kér fe}ĺ.ilígosítást.

2. Á Kbt. 56. $ alapján a gazdaságl szereplők kiegészítő tájékozatźs iĺánti k&elĺnet nyúithatnak be. Á
Kbt 774. $ (6) bekezdese a|apján az ajánlarkérő az ejź.ĺ1attétell hatÁĺdő Iejánz előtt, esszerű időben
köteles a klegészítő táj ékoztztzst megadni.

/fÍ
Or'7 /,

7ĺ,



I(egćszítő tájćkoztatás iĺárlú kéľelr:ret a Hajclu t)gyvćcli Irotlírhoz kcll megkülĺleni a l /318 40 32 fax

számt^ vagy pc<lig aziĺÍo@joďag.hu e-mai] címrc.

3. Az ajánlatĺlkat írásban és zőttan, az ajánlattéte[ fclhívásbaĺr megadott címĺekozvet1cniil vagy postai

úton kell bcnyujtani az ajáĺ:iattéteh hataridő \ejáĺtáig 1 eredeti példányban, és 1, a pnpíľ alapű

péidánnyal mindcnben megegyező elektronikus másolađ példányban (CD/DVD adathordozón .pdf

formátumban). Az aián|atok összeállításával és benyúitásával kapcsolatos valamcnnyi költsćg az

aján7attevőt teĺheli. Á postán feladott ajárůatokat az aiánlarkérő csak akkor tekinđ határidőn bcliil
benyúitottnak, ha annak kézhezvéte|éte az ajáĺIattételi hatáĺidőig sot keľiil.

Az ajáĺllark&ő tájékozt^q^ az ajánlattevőt, hogy a papír alapú és az elektronikus riton benyuitott

pétdany közotti ellentľnondás esetén apapít' alapú példányt tekinti tányadőnak.

4. Az Ąánlatoknak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie:

a) Az ajátlLat eređeti péLdányát sériilésmentesen nem bonthatóan, Iapozhatőan össze kell Í(tzri, vagy

be kell kötni;
b) .tĺz ajánLat olđalszáĺrroz.ása eggyelkezLlődjÜu és uklalalrkéut ntiveke<ljen. Elegenĺlő ż szrve9etva.gy

számokatvagy kópct tata]maz,ő ol<]alakat számozni,az iiľes oldalakat neru kel| de lelrer Á címlapĺrt

és hátlapot (ha vannĄ nem kĄ de lehet számozni.
c) Az ĄänlaÚ:vrk az Ąén taĺtalorryegyzéket kell aľtalmaznia, mely qĺepjáĺ az ajáĺLatban szetcplő

đokumentumok oldalszám úzpjáĺ megta|áJtvtőak;

d) Az Ąán|aton lévő mindęn jaján|attsvővzgy a|vá|1a1kl7,ő,vflgy a'kapac,itásait renĺlelkezésre hocsátó

szęffiďet á|ta| késťĺtett _ nyilztkozatot a|á' kell írnia az ađoď gazdálkođó szefvezetÍIél effe

jogosult(Ąnak vagy oýn személynet vagy személyeknek akift) erte a iogosult személy(ek)től fuásos

Íe|hata]mazőtst kaptak.
e) Az ajátllat minden otyan oldalát, amelyen - az Ąänlatbeadása előtt módosítást haitottakvégrc, az

adott dokumentumot a7áĺľő személ.ynek vagy szeméIyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

A záttcsomagon a ,,Eutópa Belvárosa Progtam II, a Palotanegyeđ Kultutális Városmegriiítása
pÍogÍam keietén belĺil a Vas u. 74. szálm alatti helyiségek fetúiítása'' - Felbontani tilos az

ájánLrttctell ľratáti,đő leiáta e[őtt!'' męi elölést kell feltiintetni

5. A Kbt. ó6. s (6) bekezdése alapjánelőĄa'hogy azĄánlattevőjelólje meg

a) a közbeszerzésnek azt a részét (ĺészđt), ameýnek teljesítéséhez az aiánhttevő alvál]a|kozőt kiváĺ

Ęénybe venni,

Đ u ezeĺ tészek tekintetében Ęénybe venni kívánt és az ajänJzt benýitásakot' ĺľ;urr ismeft

alvő,llą|kozőkat.

(>. -['jőnJzttevők a Kbĺ 66. s (2) bekezdésében foglaltzktól kiikin íven szövegezett nyilatkozatot

köteĺesek ajállJaĺltď.roz csatolni a đokumentá,ciőban meglz|áÄhatő fotmátrrmnak megfelelően. A
benyújtott aián|'L5a,y a Kbt 66. s (5) bekezdése il"pjá^ feloIvasólapot kď tartalmaznia, ąrne|y

taia|mazza az aján'tattevő nevét és székhelýt/lakóhelyét, valamiflt ĺzokzt a főbb számszcrűsíthető

ad:rtokat, ..uuelyclĺ. az éľĺékcIési szemporrt .aJ:ryjíaĺĺúrtékclúsrc kcriilnck.

7. .ťĺjánlanevő a Kbt. ó6. s (4) bekezdése il"pjá^ ĺyihrkozatotköteles a1ánlatÁhoz csatolni attó| hogy

. ui- e" középvállalkozáso|<rő\ fejlőđésfü amogatásfuől szóló 2oo4. év7 )ooilV. töÍvény szerint

ÍnikÍo.' kis- vagy középvő||ą|kozásnak minősiii-e.

8. Az ajádattevőĺekaz ĄáĺJatÁbĺntételes ánzottköltségvetést kď benyujtania, a dokumentáďĺőban

tneghatatozottak szednt. Ąánlattevőnek a beánzott tételes ktittségvetést papítalapon, és

eĺeĹmonikusan (:łc.*1.-'oĺĺnátumba konve*ílva) az aiánlathoz mellékelnie kell.

Felhívjuk az ajánLattevő Bgye]mét,hogy az árazaúzn tételes költségĺřetes tab|ázzton beltil tilos az egyes

soĺokat cisszevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tattoző mennyiségeket megváltoztatn\vagy a
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mennyiség cgységét megvá|tozt^tni' kivéve, ha ezt Eánlarkérő a kiegészítő tájókĺlztatás sĺlrálr clőíľjn'
Valaĺncĺlnyi költségvetési soĺt be kcll árazni.

9. Á Kbt. 115. $ (4) bekezdése alapján|<lzárő|ag azok a gazdaság1 szeĺeplők tchctlrck aián|ĺtot, akikct
az Ąámlatkéń aján|attétdĺe felkéľt. Az Ąán|attételĺc felkért gazdzsáý szercplők közŕj'scrr ĺrcĺn tclrctnck
Ąán|ztclt. .A,zĄáľĺ1'zttételĺe felhívott gazdaság1szcrcp|őjogosultközösen ajánlatot tcnni olyan gazdĺsági
szeteplővcl, amelynek az ajánlatkétő ne.m kĹildött ajánlattételi fęlhívást.

10. Foĺđítás: idęen nyelvű řat, dokumentum benýjľása esętén az idegen nyelvű dokumenmmma|
együtt annakmrgyaÍ nyelvű fordításátis bc kcll nyújtani. A Kbt.47. s (2) bckezdćs a|apjźnĄán|atkéń
a Írem firegyar nyelven benyújtott dokumentumok tekintetében a dokumentum ajánlattevő áItah felelős
foľdítását is e|fogadia. Á fordíĺás taľĺa|nÁnak helyességéért az ajádattevő felelős.

77. Az ajáĺ/'ztok munkanapokon 9:00-16:00 őn, pénteki munkatend esetébcn 9:00-13:00 őta, af
ajän7attéte|ĺ hatátidő nap j án 9 : 00- 1 0 : 0 0 óĺa k ö z ö tt nyuj tható ak.

12. Ániennlben az AjánJztk&ő az ossltgezésben a nyeftest követő legkedvezőbb ajánlattevőt is
tĺęllatfuozzl, aKbL 131. s (4) bekezdese esetén a nyeftest kóvető legkedvezőbb Áiánlattevővel köt
szetződésĹ

73. Az Aiánlanevőnek és aTalkalnąsságigarytłźnźban ńĺt waő sryĺverynekaz aJábbicégokmányokat kell
az aýn|atá,Jnoz csatolĺri:
- az ajánlztot illetve az ajánlatbaĺ talá]hatő nyilatkozatokat ilák6 személyek aláftási címpéldányának
közjegyző vagy PedŁ ügyvéd által elleniegyzett egyszetilmásolati péld áĺya,vagy az aläfuás mntájőłnak
egyszetű másoláta
- az aiánlato1.|Áítő, de a cégkivonatban nem szeĺeplő kötelezettségvállaló(t) esetében a cég;1egyzéste
jogosult személytől szánnaző, az Ąánlat a]aińsfua vonatkozó (a meghatzJnazó és a meghatalmazott
aLáíĺásátĺs tztĺJmazó) írásos meghatalmazás eteđeti vagy egyszeďl nrásolati péIdánya.

74. Az ajőľť,anétel^ sotáD' z kíiIónböző dęvtzá/ľ^ fodntľa történő áazámitásáľlíl az Ajáĺúzftevőnek az
ajínlattéte|l felhívás megkiildésének napján érvényes Magyat Nemzeti Bank őĺ|ta| meghatárczott
devŁaÁfioLyałnokat kell z|k"|ĺn"71j2, Az aiádztban szereplő, Írcm magyrt forintban (FIUF) megadott
cisszegek tekintetében az átszámitástloną|maző iĺatot közvedeniil a kérđéses dokumentum mögé kell
csatolni. Bármely okfuaą igazo|Ás, nyilatkozet' stb. voĺlatkozásíban csak az alkďľnasság
megíllapításfüoz szfüséges sotok (adatot infotĺnĺíciók) vonatkozásában sziilséges rz áLtszőLfr,ítź/st

tattaJfiaz ő iĺato t becsatolni.

75. Az Aiánlattevő ajáĺl*źtban ellrĺjĺ<inített
nyilvánossága lĺrozaľra1át megtilthatj a a I#ĺ 44.

módon elhelyezett iizleti titkot t^rtĺ;lrmaző itatok
s (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfđďően.

16. A teljes aiáľnlatĺ felhívásban és đokumentíąőban valameĺrnyi őtában męgadott hatáic|ő közép-
euÍópai helyi idő szednt értenđő (CEĐ.

17. AiáLnlurkcľő aKbĺ 138. s (1) bekezdese a|apjántÁjékozaĘa az ajánlzrtevőkef' hogy a szetződésta
kijzbeszenai eĺjfuá's il"pjá^ nyeftes ajánJanevőként szerződő féInek kell teljesítenie. Az alvál]zJkozói
teljesítés cjsszesített atáĺya nem haladhatja meg a nyeÍtes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének
ańĺyát. Á tďjesítésben ľészt vevő ďvállalkozó nem vehet Ęénybe saiát teljesítésének 50%-źt
megha|zdő mértékben további közĺemríkódőt.

18. Á 322/2015. 6.30.) Korm. ľendelet 26. $ a|apján az ď1ánlattevő köteles _ legkésőbb a
szeződéskötés ídőpongfuz építési-szeĺelési felelősségbŁtosítást kötni Ýagy a meglévő
felelősségbiztosítását kiteĺjeszteni, amelynek éttéke eléri 

^z 10 millió Ft/év és 3 miltió

/
n .{-zu 7,,,

ĺ,'/
n
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foĺint/káresemény értékeq továbbá a nyeftcs aiánlattevő kötcles a fclelősségbiztosítást a tcl1csítćsi
hatáĺdő|ejártát, illctve a tényleges teljesítést kovctő 15 napig fenntaftani.

Az Ąán|attevőknek a fentiek vá|]alasaĺő| az aján|at nyilatkozatban ny]Jatkozniuk kcll.

19. Az ajánlattevőkéĺt szerződő féI a teljcsítóshez az alkalmasságának Ęazo|ásában részt vcvő
szeľĺrezeteket a Kbt. 65. $ (9 bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles Ęénybc vcnni.

20. Á Kbt. jelólés afaLt akozbeszenésekől szóló 2015. évlcxLlll. törvény étendó. Á felhívásban
nem szabályozott kéľdésekben a Kbt. az lĺányadő.

21. Ajäd^rkérő tzjékoztaĘa aján7attevőket, hogy a.mennyiben a dokumentáciőban gyártőru ésfvagy
típusĺa való hivatkozás u|á|hatő' ez csak 

^atw 
jellegénet minőségének eg7értelmű meghatátozása

étdekében történt; ajánLattevő ĄáĺlJatában bármely más olyan eszköztf tetméket szcrepeltethet, amely
az adoLt finkciónak megfelel és a dokumentációban megnevezettel egyenértékű azon rnűszeki
paĺaméterek tekintetében, amelyeket ajál:ilarkérő az ađott teĺĺnék vonatkozásában a dokumentációban
feltiintetett. Ugyanakkoĺ az ljíĺlatkétő e|őĄa, hogy z dokrrmentáđóban esetlegesen szereplő
valaľnerrnyi megadott gyáttőtőI vagy típustóI vallő e|t&ést kiilön lzpon (az anzatfaĺ költségvetés
mellékleteként) is szeĺepeltetnie ke|| az ď1áĺiatban, megadva minden olyan jellemzőt (pl.: méĺetek,
aĺuye,g, đpus, elnevezés, akapcsolódó dokumentáció elérhetősége stb) amellyel bizonyítani dlď1a az
egyenéĺtékűségeĺ

22. A szeĺződés teljesítése soĺán léteiövő szenőí jogi védelem alá eső alkotásoknak a végső
Kedvezményezett (ajádatkérQ tulajdonába kell keĺii]:niiik. AjánJatkérő kikóą hogy a teljesítés soĺán
keletkező, szetzőijogivédelem a|áeső alkotáson aKedvezményezett (ajőn|arkéĄ tetiiletikoxlátozils
nélkĺili, hatatozarJaĺ idejű4 |<lzáńlägos és harmadik személynek ätadhatő felhasználási iogot szetez,
továbbá jogot szet,ez az akotÁs (terv) átdolgozősáta is,

23. Ajáĺllattevőnek aMagyat l(ereskedelĺni és lpaĺkamata áltzl kiadott Ęnolássalkell igazolnia,hogy
a vá]7aJkoző kivitelezői tevékenysęĺe jogosultak ĺév1egyzéke a váJ]a]koző kivitelezőľe vonatkozóan
t^ftĄ]tr,Azz^ a váĽalt tevékenységeą ezahtz| az épitőipai kivitelezési tevékenységtő| sző|ő 197/2009.
(Ix. 15) Koĺi.r. ĺendelet 12. s (1) bekezdés a) pontja "lqpián építőipati kivitelezési tevékenységet

vá|]a]hat.

24. Az ajáa)zttevőnek az ljánlatźhoz táiékozt^tő idLegő kiviteli ütemteĺvet (oĺgnizáciôs teľvet) kď
csatolnia, maid az e|jfuás eteđményeképpen megkötött szeződésmękötését kóvető 10 napon belíil
aktua1:záLt ütemtervet kell b enýj tznia.

25. Ajáĺ]zrkérő tájékozaga az ajánJattevőket, hogy helyszíni beifuást taĺt amelynek időpontja és

hďyszíne 2017 . . . .., helyszíne a megvaLősítas helyszíne.

Felhívás és dolumentáđó kikiildéséĺek nzpja. 20|7.

LZ
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A.

1.

t."l

Árľe'rÁNos nÉsz

ÁrľĺrÁxos TUDNwĺ.rox

Á Budapest Főváĺos VIII. keńiletJózsefuárosi onkormányzat (toväbbiaklran Áiánlatkćrő)
a ,,Euĺ.ópa Belváĺosa Pĺogtam lI, a Palotanegyed Kulturális Vátosmegúiítása
p'og'"- ketetéĺ belül a Vas u. !4. szźnn alatti helyiségek felujítása'' tárgyťl

ktiibesieĘi e!árásbax eýox kér aj,źntaĺokąt.

Je1en Dokumentzcíő nem mindenben ismétli megaz Ájánlattételi Felhívásban foglaltakat,

a Dokumentzciő az Áián]attételi Felhívással együtt kezelenđő.

Az ď1áĺiattevő ĄánlzltÁÍLĺk berryĄtzsávaJ, teljes egeszében elfogadja a kozbeszeĺzésekľől

szőIő f015. évi CXLIII. töĺvény (a továbbiakban: Kbt.) e|őkásatszednt ezen közbeszetzési

e1jałáshoz elkészített Ájáĺlattételi Felhívás és a Dokumęrĺtáciő (a továbbiakban egyiitt:

ą;nl"ttct.ll'dokumentáció)összesfeltételétazĄán1anérc||ĺzátő|agosa|zpjźn|.
Áz építési beruházásnak teljesen meg kell fetelnie az ď1áĺllattéte|ĺ dokumentációban

megadott műszaki előfu ásoknak.

Az ejádzttevő kötelessége, hogy gondosan megvasgphja és betafisa zz ď1ásizttéteh

dokumentáđóban megadott összes utasítás! formai követelnényq kitötést és előkást. Az

ĄánJanevő kockázata és az Ąán|at érvénytelenítését vonja ľrraga. utilĺlr:

. ha elmulasztja az e|őkt információk és dokumentumok benyujtását a kitl5.zött

hatÁridőkte,vagy
. Lla olyaĺajáĺllatot nýjt be, amĄ fotmai vagy tzttaJĺĺĺszempontból nem felel meg

az ajánl1attéteh'dokumentációban megadott minden követelĺnénynek.

Az Ajánlzttevőnek kell viselĺrie minden, az AjánlatÁrtak elkészíÉsével és benýtásával

kapcsolatban felmediĺő költséget. Az Ajźĺůatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé

.,Ln költseg'ek fďmeriiléséétg függetleniil az ajánLattéteh e|1ő,łás lefoýsától wagy

kimenetęlétől.

Az Ajź,sJattevőnek az Ąánlanéteh dokumentációban kóz<ilt információkat biza|mas

dokumentumként kell kezelĺriiił' amďyĺől haľmadik félnek semmiféle ĺészletet ki nem

szo|gfhtathatnalĺ' kivéve ha ezen harmadik féIkésnt és nýjt be ajádztot az 'ťĺjáĺlzttevő

",ő,tiát, 
a szolglltztź,si feladat egy részétevoĺatkozőan' valzmint a Kbt. által szfüseges és

megengedett békéltetési és jogorvoslati etjfuásokbasvaló felhasználásukat.

Sem a Dokumenľáđót, sem annak tészeĘ vagy másolatait nem lęhet másta fe|haszná|Ą

miĺtaz abban leítt építesi Íe\zdátokcéIjfua.

Az építési felađatok leíĺĺísa
Á beszerzés xę voĺlztkozó ĺészletes információkat a műszaki dokumentáciő, az atazatlaĺ

költsegvetés, a dokumen táciő és a szen,ődéster:ĺ ezet tAttA]fr2zza,.

Közös aján|attéte|ĺ:

Á Kbt. 1 15. s (4) bekezđés e ,|,.Fjáĺlkz6,ĺő|zgazok a gazdas1ľ s11eplők tehetnek 
^jő*1"\2y

akiket Ai66,s26;éra az Ąő,ĺLanételĺe felkérĺ Az ajánlattételre felkért gazdaső,g szeĺeplők

kcizosen nem tehetĺrek aiánlatoĺ Az ĺjídattételĺe felhívott gazdaság szereplő jogosult

közösen ajällJatottenni olyan gazdzsá$szeľeplővel, aĺĺrelynek az ajíĺlĺľkétő nem

kíildött Ąáriattéteh felhívást.

Közös ajátllattételesetén a l{bt. 73.$ (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az

ajź6ůatj a*ennyiben a hiánypótlást követően sem - csatolták akőzös ajáĺilttevők

1,.2

7.3



4.

B.

5.

5.7

áLtal cégszeĺ3en alávt, közös ajánlattevőkĺe vonat]<ozó rncgál|apodást, amcly mcgfclcl
valamennyi alábbi kövctelmćrrynek: a

1. t2Ít2Jm^zz^ a közös ajánlattevők közös fellépése formájának is^mcrtctését;

2. tattaImazza az Ąán|at a\ákása mőĄánakismertetéséq
3. tArtA\tnłzz^ a Kbt. 35. s (3) bckezdése szerinti jogosult képvisclő megtre|o\ését azza|,

hogy a képviselő korlátozás nélkĺil jogosult valamennyi közcjs ajánlattevői tagot
képviselni az Ąádatk&ővcl szemben a jelen közbeszetzési eljátásban, és,'ez ahhoz
kapcsolódó esetleges további Kbt. szeľinti eljfuásokban 

^z ajőłn|arkéń á|tz| az
aján|l6ęy6, illetve az ajánJattevő á|tal az Ąáĺ:Jlaĺk&ő felé mcgteenđő, illetve megtehető
jognyilatkozatok tekintetében' és egyebekben is kapcsolatot taftson az ajáriatkétőve|;

4. t^tt2Jtn2zz^, hogy az ajánlattevők milyen ańnyban felelnek a közbeszeĺzésí eL1fuäs
ere<Jnrényekéĺrt tnegköten dő szetződés végrehď1tzsá&t,

5. tzttz|mazza valamennf közős ajźnlartevő nyilatkoz,atát attő|, hogy egyetemlęgcs
fclclőssógct vá||alnĺk a kiłzbeszctzési eLjáńs eredmenyeként megkötendő szerzőäés
szetződésszerű teliesít&éhez szükséges munkák megvalósításáéľt;

6. ^z ajźnlat benyujt,ásának napjáĺ éĺvényes és hatályos, és hatÁhya, teliesítesc,
a|kalmazhatősĘa vagy végĺehajthatósága nem fiĘ fetfiiggesztő @atźiyba léptetQ,
illetve bontó feltételtől.

I{ELYSZÍNI BEJÁRÁS, KONZULTÁCIÓ: heýszini beiánátsta az ajánJattéte|i
felhívásban meghatátozottaknak megfeletően kerül s oĺ

K,ÖzBEszERz És I D oKUMENTÁcI o
Á KozB E szE,pŽ.Éil DoKuMENTÁcIo TÁRTÁIJ\'ÍA
Az Ajádarkérési D okumenĺició a kóvetk ező tészekb őI ál1 az ajánJznéteh felhívás on tíl

Műszaki dokume ĺtźrciő, átazzt]aĺ kóltsęvetes

Útnutató az ajáľľlJznevőlmek

Mellékletek Nyilatkozatrninták

Szeĺződésteĺvezet

Az Ajfuúattevő lĺzáső|agos kocL<ázata, hogy gondosan megvizsgátják az Ájánlatkérési
Dokunrentáđót és annak minden kiegészítését, amely zz ajárĺzĺ időszak alatt kedilt
kibocsátásta, va|aming hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan
köĺiilmény és kötelezettségvonatkozásäbn, amely bámlilyen módon is befoiyásolhaýaaz
Aiánlat tennészetéq mennyiségi jellemzőit vĺ.gy rz építési munka megvalósítá sát abbaĺ az
esetbeĺq ha az 'ťĺiánlat elfogađást nyeĺ.

KIEGÉszÍľo ľ$nKozTÁTÁS
A gazdzság| szeĺeplő, arný ajá'nlattéľęlĺe felk&ésre kenilq az Ajńĺltftlęli felhívással és az
AiánLatk&ési Dolarmentációva.l kapcsolatban kiegésátő tÁ,jékozaast kéthet az
ĄánlarkérőtőL, kJzáÍőllag kásban, az Aján1atok beadását (ajánĺattéteJi hatáidő Leiáĺtźlt)
megelőzően.

5.2

6.

6.1

/ĺ
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6.2

6.3

Aválaszokkiegészítőtájékoztatásformá;ábanlegkésőbbazajánlattćtclihatáridőlejátta clőtt
ésszerri idóben megkülđésrc keriilnek.

Á kiegészítő tzjékoztatast a gazdasá'g1szeĺeplő azoÍ}os feltételek mellett kapják meg írásbalr,

telefax vagy e-mail ú qáĺ. A |<legészítő tĄékoztatas kézbesítettnck minősül, hz az ď1án|attcv ő
a kiegeszítő tzjékoztatzstc-mail útján olvasta vagy telefax írĘán mcgkapta.

Az aýĺĺJanevő kóteles az ajáĺ|aaban nyilattozni, hogy ajádata ęlkészítése során a kikir|.dott

kiegészítő Ąékozaast figyelembe vette. Az ajánLark&ő által kibocsátott kiegészítő
ta1ékoztatasokazajánJattételidokumentácíőtészevéválnak.

Ajáilatkétőkéĺ a gzzđasági szereplóg hogy a\lzfuí|agtelefax úĘán megkiiLldötq kiegeszítő
tájékoztatás fuánti kéĺelmüket egyideiűleg legyenek szívesek elektĺonikus levélben is
meglci.ildeni az ajánlattételi felhívásban meghatÁtozott e-mail címte.

c. Az ĄÁNLAToK oSszBÁrrÍĺÁsÁNĺrTÁRTAĹMI És FoRMAI
KÖvETELMÉIvYEI

7. AzAJÁIvI.AT BrxoszÍĺÉsE
Az Ajántattevő kötelessęe. hogy áttznulmányozzŻ az Ajádatkétési dokumentaciő valamennyi

utasítását, az őrlapokat az cisszes feltétđt és a műszaki előfuásokaĺ Ámennyiben az Ajáĺizttevő
nem adja 

^.g ^, 'Liá*]^tkéĺési dokumentációban kért ősszes inÍol:ľĺ'źrciőą vagy ha a benýjtott
Ajáĺltatnem felel ĺorLegaz Ájánlattételi Felhívás és az Ajánlztkétési đokumentáđó feltételeinek, az

minden vonatlĺozásában az Áiánlattevő kockÍeata és az A1ár/'at éĺvénytelenségét vonja maga után.

8. Az AJÁNI.AT NIYBLVB
Az AjánLattevő által kidolgozoĹt Aiáfl]^t (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és

minden, az Ajáĺ|etk[rő és az Ajáĺl1attevő között az ajáĺlatkéréssel kapcsolatban folytatott levelezés,

illetve dokumentum nyelve 
^ 

ÍI7agyłt'

Forđíuís: idegen nyelvű iĺaq dokumentum benyúitása esetén az iđegeĺ nyelvű dokumentunrmal

együtt ^n*k 
ÍT^gyaÍ nyelvri foĺditasát is be kell ĺýjtzrĺ. Á Kbĺ 47. s (2) bekezdés aĄjáĺ

"ýĺ"rxc,a ' '.ń rnzigyAÍ nyelven benýjtott dokumentumok telcintetében a đokumentum

ajátlLattevő álali felelős foditzsátis elfogađia. Á foľdítás tatz|mánakhelyességéért az ajődattevő

felelős.

g. K,ÖTp;LEąő TARTÁĹoMJBGYZÉK és az aián|at tészeként benyúitandó

Ęaz o|ás ot nýlatkozato k iegyzéke

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

6.+.

6.5.

o|da|szím

Tartalomiegyzék
flelen pont szeľinq olda]számokkal e|1áwĄ

a) _, Kbĺ 6ó. $ (2) bekezđése alzpjáĺ _ a|ap

aiánlat

@ozatrinta) _ a Kbt. 66. $ (2) bekezdése alapjátĺ _

alteĺnatív aiánlat

b\



Ajánlaĺ nyilatkozat (2. sz. nyilatk<>zatmita)

Igazolás ot nyilatkozatok, dokumentumok

Aiánlattétcli felhívás és ajánlattćtcli dokuĺnenľáciő A. (á,It'alános tész) 3. pont -Kozös ajfulanételr esetén a k<izös ajánlattevők jelen közbe szctzć,si e\jáńsra
tekiÍrtettel a|áśtha
Aiánlattevő Ęazolásai és nyilatkozatai a kizátó okok tekintetében

Ajánlattevőn1nlatkozata(3/^-3/D.nyilatkozatrnintz)
Az ď1ánlattevő ftozös Ąán|attéte| esetén minden ajáaJznevő kül<in-kiilön)
ĺsnlatkozatz, hogy nem tartozik a Íelhivásban ęIőít|łlzáń okokhatátya a|a
Az ď1ánlanevő nyilatkozztztovĺlbbá,hogy nemvesz igénybe a|<lzátő okok haľálya
a|a tartoző alváJ]aJkozôt és alkalĺnasság ipzo|ásábaĺĺésztvevő szeÍvezetet.
Az Ąánlzthoz csatolni kell aján|attevő ftözös zjänlattéte! esetén közös
aý'ľJznevőknek kiilón-kíilön) a Kbĺ 66. s (4) bek alapján tett nyilatkof^tát útől,
hogy a kis- és középvállalkozásokĺó| feilfüésiik támogatásőxó| sző|ő 2004. évl
)ooilv. tciĺĺrény szednt mikĺo-, kis- vagy középvállalko zásnakminősiil-e.

Nyilatkozatnrinták felelős foľdításĺól (5. sz. nyilatko zatrintz)

Az Ąánlĺttcvő nyiarkozaa az uj'áliattételi felhívás 41.14. pontja szerint az ijz|eĺ
titok tekintetében (6. sz. ĺvilatkozatninta)
Nyilatkozat a kleýszitő tájékozaťas okÍót 0. s z. nyllarkozatmina)

Aiánlattételi felhívás 41.12. poĺt
Az Ajádattevőnek, az L1kÄm,,sság.ĺgazo|ásźtbantésztvevő szerłezetrrek az 

^|ábbícégokmányokat kell az aján1atához csatolni:
_a cégkivonat szeint kötelezettségvá||e!Ąsra jogosult és az ajő,n|ątot, ilĺetve az
ajánJztb an tal őJhatő nyihtkozatokat ĐJáitő s z emélyek aLźĺtási dmp é|dány álnak vagy
aláítás mintájának egyszerű máso|ata Q006. évi V. törvény 9. $ (1) bekezdésének
megfelelően) VÁGY
- az ď1än7atot a|Áírő, de a cegkivonatban nem szęfeplő kötelezetségľáil'lóft)
esetében a cégtregyzésľe iogosult szemé|ytőI szítmazó, az eiáoť'zt aláfuásá.,n
vonatkozó (a meghaalmezó és a megbatz|mazott alÁjťasát.s tlĺtaJmaző) ińsos

Ajőnlattéteti feĺhívás 39.8. pont
Atazott költségĺ'etés
Kozbeszetzési đokumen tÁclő 39.23. pont

Aján|attevőnek a Magyaĺ Keĺeskedelmi és Lpałkzmata őital|ĺzdott.tgazolással kell
lgazo|nia, hogy l vőů]eJkozó |gvtte\ezőí twékenységte iogosultak néýegyzéke a
válLa]koző kivitelezőte vonat}ozóan tarta\mazza a vállaht tevékenysége ą ezáJtat az
építőipankivitelezési tevékenységől sző|ő 797/2009. (DĹ 15) Koľn. rcĺde|etlŁ.
$ (1) bekezdés a) ponĘa a|apjánépítőĘaľi kivitelezési tevékenységet vállalhaĹ

Kózbeszetzési dokumen taciő 39.24. pont

Az ajárizttevőnek az ĄáĺJetÁ,hoz táiékoztztő
(oryanlzáciős tefvet) kell csatolnia, majd eljfuás
szetzőđés megkötését követő 10 napon belril
beĺýtanla.

i"u"go kiviteli iitemteľvet
eĺedmenyeképpen megkötött

aktueli?ált i.itemtervet kell

^Ĺ3{l
ĺ/



10. AJANI.ATIÁR
1'. Az ĺĺján|aĺÁrat forintban kell mcgadni, áfa nélkiil.

2. Az fuaýn1zt készítéscko t az ajáĺ|anevőnek figyelembe kell vcnnic a kifizctés feltételeit, a

vonatkozó iogszabályokat, valamint az nftźlcĺő mértékét a szetződés telies időtartzrnáĺa

vonatkozóaĺr.

hL. ľogľvÁLĺozATÚ (ÁLTERNATÍĐ ^łĺ.łľu-łľ

AiáĺlJark&ő tobbváltozatu (alteĺnatív) ajáĺůatotelfog3d az a;jáilai felhívásban meýatatozoľtaknak

megfelelően.

72. AZ AJÁNLAT FoRMAJA És ĺrłÍnÁsĺ
72,7. A nyilatkozatĺntak minden pontiát ki kelt tóltenĺ' szükség esetén pótlepokat is lehet

mellékelnĹ Ha egy fornianyomtatvány nem vonatlrozik az Aiánlattevőte, a|rkox az

Ájánlattétďi dokuáenúciőkőtelező tartatom]egyzékében az oLđallszám helyen az alábbi

szöveget kétiiik felttlntetni: ,,Nem vonatkozik (ránk)''. Á nyilatkozatľnintz a|áltőjz- felelős

az&ąlnogy az összes állítzs avalóságnak megfelel.

12.2. 'łĺz '!ĺjánlanevőnek 1 db papít alapú pétdányban és 1 db, a papíi alapú pélđánĺyal

mindenben megegyező ebĹtĺonikus másolatí példányban CD_n vagy más adathordozón
. kell benýi*ąnłą ajáĺJaat.

Az Ąántarkérő ĄékoztaĄa az Ąádattevőt, hogy a pzý a|apí és az elektronikus űton

b.nńtott pe1dźny köz<itti ellentnondás esetén a papit alapú példányt tekinti iľányadónak.

1j'. Az AJÁNLAToK LBzÁRÁsÁ. És JELoLÉSE
73.1 Á nem elektronikusan benyijtott Áiánlatokat zítt, sérĺ.ilésmeĺrtes és sétiĺłésĺnentesen

megbonthatztlan csomagolásban kell benýjtani.

Az 'Pĺjá111lat iőI Iezárt' csomagolását az aiánLlttételi felhívásban meghatátozotaknak

megfelelően kell benýitaĺi'
A csomagoláson fel kell ttintetni az ď1átlIattevő nevét és akozbeszetzés tÁtgyő't

73.2. FIa a csomagolást nem ielölik -"g a fenti előírásnak megfelelőeĺ, az 'ťĺiäa7arkető nem wállal

fe1ďősséget a benýjtott Ajáĺnatelkeveredéséért és idő előtti felbontÁsáét. Áz ilyen okból

idő előtt felbontott Ąánlatot éĺvénytelenné minősítik'

t4. Áz AJÁNLAToK BBADÁSI HATÁRIDEJE És HBĺ-yB
Az Ajáĺnztát,łéte1étírásos nyugta 

.ĺgazoIja,melyet az AjánJtkétő álal kinevezettszeméIy ít

2Já.

Az ajánJztok beadási haaťiđĄe és hĄe a felhívásban keĺiil meghatÁtozásta.



D. Áz ĄÁNI-AToK FELBoNľĺ'sĺ.

15. ez ĺ.1Áru-eľoK FELBoNľÁ.sł ĺz ĺ.1ÁNu,ľxÉnŐ Árľe.r
15.1 Az Ajá,n|erkétő az Ájánlatĺlkat az aján|attételi határi<lő |cjfutánakidőpontjában bonĘa fcl az

Áiánlattćtcli fclhívásban ľncgadott időpontban, az ott mcgadott címcn.

Az ď1án|ztok bontásánál a Kbt. 68. s (3) bekezdésében mcghatáľozott személyek vchctnck
tészt.

15.2 Az Ajáĺ|atkórő a |rontás alkalmával a l(bt. 6B.s (1) - (a) ćs (ó) bckezdésci szeľint jár cl.
Nyilvánosságtahozza az }\jánLattevő ncvét, címét (székhelyét, lakóhclyét), vatamint a főbb,
számszetűsithető adatokat amelyek azéttéke|ésiszernpont a|apjänértékelésrc keriilnek.

16. Az ĄÁNIÁToK vtsszAvoNÁsł
1.6.7 . Az Aján}attevő az ajätúanételi hatáĺidő |ejfutźĺg módosíthatj a Aián|atát. Módosított Áiánlat

benyujtásakoľ a felhívásban k<izölt feliĺatot ki kell egészíteni,"Iüódosított AiáLnLzLť, felitatal

L7. Az AJÁNLAToK ÉRTÉKELÉSE

Éľtékelési szempont: Á Kbt.7ó. s (2) bekezdés c) pontja a|apjána lęjobb át-&tékarány értékelési
szempontot a]kaJmazza az a|áhbiak szerint:

E'rtékeiési szempont Súlyszám
AiáÍńzrnat @ettő HUĐ 70
Iőtál|;s ídőtaÍt^ÍT,a' i]248 hónao között) 20
Á szen,ődés teljesítésébe bevonni kívánt
pto j ektvez ető szakmai tzp asztaJata

10

1. bkíJaí' szempoĺt' Az aiánlzti fu' érrékelési szempont esetében az ď1ánlatevőnek fodntban kell
megadnia a szen,őđés teljesítés&e vonatkoző aiánLai fuát

E;zeĺ: étéke|ési szempont esetében e megajánlźłso|<at ajánlatkétő a Kilzbęszetzési Hetőság 2o|2.
évi 61. számában megielent útnutató IIIá1. ba) poĺt szednt a|akiĘa pontszámolĺ&Ĺ Ebĺen az
esetben a lęalacsonyabb értéklęgkedvezőbb (ezeĺajínlztkzpjaa maxinrális pontszámot (10 pont),
a többi ajáłnlzt txtaJmi elemére Pedig a legkedvezőbb tattalmi elemhez viszonyíwa foľdíiottan
aľányosan számolja É a pnntszá.rmolĺolt az aJá"bbi képlet szeľint

Á ugi"uu/Á d."gíh * (10-1) + 1.

Á fe1lti9k szerinti pontszämotaz ď1ánJatk&ő tuegszotozzaa sulryszámmal, és aztkettő tizedesjegyte
ketekíti.

A 2. bíÍálztí szemponĺ a jőtÁ||ás Az Ajánlzttevő ÍT!iD. lf hónap és max. 48 hőĺap jőtá1|Á57a 1.1,.,
ajínJatot A 12 hőnap jótáiLást el nem &ő v6l]zLást tarta|maző Ąáĺlbtokérvénytelenek Á 48 hórup
feletti jőtáůIź.sváila|ást tzrtaJmazó Ąánlatnem érvényteleĺg azonban azokzt ajáulLatk&ő egyöntetlien
48 hónapként étékeli. A jőtánJás mértékét hónapokban, e$ész számokban kell megadnĹ

Á legmagasabb méttéhi iőtíJLástanztmaző a1á,nlatkapja a maximális 10 pontot a tóbbi Ąárl1at
pontszáma eÍlhez viszonftva egyenes atáĺyosítás módszetével kap pontszám ot ez aLábbiak szerint:

,\;^s^,/A rcgjobb 
* (10-1) + 1.

,,1/,
^,ÜL/'f ,/1/'



Á fcntiek szerinti pontszámot ar' aiáĺ|atkétő megszorozza a su|yszámmal, ćs azt kcttő tizc<lcsiegyľc

kerekíĺ.

3. A szetződés teliesítésébc bcvonni kívánt pĺoiektvezető szakmai tapasztalata

Az ĄáĺIattcvőnek az eiáĺbtí'Joan bc kcll mutatnia egy 
^ 

szetzőđés teljcsítésébe bevonni kívánt .

pĺoicktvczctőt, aki legalább a következők szednti vęzettsóggcl ós szakrrrai tapasftalátĹäI

rendelkezik:

- egyetemi vagy főiskolai végzettség
a végzettsĘ megszetzésétőI szátnitott legďább Z4hőnap végzettség, építési kivitelezósi
tevékenységhez kapcsolódó ptojekwez etői és / vagy építésvezetői teńileten.

Á fentiek alatámasztÁsán az zján|atevőnek be kď nyujtania a ptoiekwezctő szakmai öné|etĺĄzát és

2 ĺliFloma másolatát.

Az aiänlatkérő a következők szeĺint pontozza a projektvezető szakmai tapasztaIatát:

- az aján|lnevő 1 pontot kap, ha a szakembeľ egyetemi vagy főiskolai végzettségBel és a

végzenség a végzettség megszerzésétől számított legalább 24 hőnap végpettség, építési

kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó pĺoiektvezetői és/vagy építésvezetői teľiiłeien.
_ 

^z 
ajínlaĺtevő 5 pontot k"p, h" a szakembeĺ e.gyetemi vagy főiskolđ végzettséggel és a

végzettség a végzettsę megszeĺzésétől számított legalább 36 hónap vég2ettség, építési

kivitelezési tevékenységhez kapcsolóđó pĺojekwezetői és/vagy építésvezetői teriileten-

- az aján|attevő 10 pontot kap, ha a szakembet eg;ĺeterni vag5l főiskolai végzettséggel és a

végzettség a végzettség megszezésétőL számiton tegalább 48 hónáp végzettség, építési

kivitelezési tevékenységhez kapcsolóđó pĺojekwezetői és/vagy építésvezetői teriiĺeten

I{ivitelezési tevékenység a|att Ąán|atkétő épitési/feĄítási/eneĺgetiku felrűiítÁsi tevékenységet ért.

Az ajänJzrkérő a fentiek szerinti pontszámot megszotozza a sl,iyszämmĺI ęs azt kettő tizedesjegyte

kerekíti.

Az eijátás ÍIyefrese az' aV,ĺ' az énéke|ési szempont alapján a|Ąobb ár-érték 
^Íá^wérvényes 

ajánlatot

tette (egtöbb pontszám ot szetezte).

18. 
^szBRzooÉsľĺBcroľÉsnAzzjánJat1<étőaszerződéstaKbĺ 131. s (ó) bekezdese aLapiíĺazajánlzttétehköt<ittségiđőponĘa

alatt köteles megkótni az iräsbeh<isszegezésben męjelölt nyeÍtes ajánLzttevőveL

Ajá,,nlarkéxő a Kbĺ 131. s (9) bekezdése ilapjźn csak aLkot mentestiĺ. akőzbeszenési szetződés

megkótésének kötelezettsége alől,valamint a nyeftes ziáalattevő a Kbt. 131. $ (5) bekezdésében

meghatarczott időtĺĺtam alatt akkor mentestiĺ szerződéskótési kötelezetľsége alóI (szabzđu7 az

ąánla1kötóttsegétőI),haaz ajáľĺ,lztoketbfuá|ásfuőIszóló írásbe|i összegezés megkĹilđését kóvetően

beállott, ellenőrzési kcjrén kíviil eső és általa előĺe nem |áthatő k<idilmény niatt a szeľződéstől való

e|áL7ásĺakvagy felmondás"ąk lenĺre helye.

Lg. KAPCSoLATľARTÁS

'Pĺz ajáĺlJati nyilatkozatban kapcsolattaľtóként feltĹintetett személlyel közöltek az ď1änlattevőt

illetőleg közcis ajáĺ|attéte| esetén a Kbt. 35. s (3) bekezdése 
"|"pjő^ 

az ajárť,zt' ĺyiarkozatbaĺ

meg;elott jogosult képviselő tÁjékoztatÁsa joghatátyos kciáésnek minősiilnek. Az e|jfuás bá'-.Iy
szzkaszában' a kapcsolĺttartónát męjelölt faxszámra kiildött bármilyen üzenet, dokumentum a



sikeĺes elküI<lés visszaigazĺllásának pillanatában az aján|attcvő, i|lctőlcg kozös aiánlattótcl csctćn a
rneg;elolt jogosult kćpvi"^cló tí:szére ioghatályosaĺr kćzbcsítcttnck tckintcndő.
Á kapcsolattartó szcĺnćlyébcn, illetólcg adataiban bckövctkcző vá|tozást írásban kcl] az,
AjáĺJaú<érőnek bcjclcntcni. Áz Ąán|ad<érő a |<lzárô\ag a nyilatkozat cfcdeti pé|dányának
kéz,hezvéte|ét kóvctőcn kĺitclcs a kapcsolattartó szcmć|yóbcn, illetőleg adatđban Ĺckövctkező
váftozást figyelcmbc vcnni.

Az ajádatkétő rćszérc az egesz e\jáns folyamán megküldésrc kcńlő valamennyi dokumentumot
kizańIag postai úton vagy személyesen kell eljuttatĺri, kivévc, ha az ajánJzrÍételi felhíväs vegy a
kőzbeszerzési dokumcntáció eltérően tendclkczik és a Íax vag;l e-mail útián való megkiiüdéši is
e'lfogadja. Az e|járás bármely szakaszäban az Ąánlatkér'ő tészéte kiildött bárrnityen űzenet,
dokumentum csak akkoĺ tckinthető az aiánLzrkérő tészércjoghatályosan kézbesítettnek, ha postai
úton megki.ildött vag;l szcmélyesen ítađondokumentumok eredeti p é|dänyátaz ajánJatk&őié,h.,
k^pir.

Az eIjańs bármcly szakaszában az ajáaJztk&ő tészére az előít módon megkiildött bármilyen
iizenet, dokrrmennrtn tłftaJrflátez Ąánlatkétő csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum:

- az Ąá,nlattevő kepcso|attanĄőnaĘ vagy

- az aján|attevő cégsegyzésre jogosultiának, illetőleg iogosultiainak; vagy

- közös ajín|zttéte| esetén a jogosult képviselőnek képviselőiének;vagy

- az előbbi hfuom bekezdésben említettek bármelyike álta| cégszetilen meghatalmazott
személy alztásáva| keĺiilnek megküldésre az ziánbtkétő rcsz&e,

20. Az ajfulark&ő ezúton adja' meg a Kbt. 73. s (5) bekezđés szetinti szeľvezetek nevét és
eléľhetőségét:

Áĺamĺ lr[épegészségíigyi és Tisztiotvosi SzolgáIat 1ÁNľsz)
SzékhĄ: 1097 Budapesq Álbert Flódá n u.2-6,
Levelezési cim:7437 Budapest Pf. 839.
TeL: +36-t-476-1100
Fax: ł36-7476-1390
Honlap: www.antsz.hu

Munkavállalók védelme tekintetében az 55/20|4. ('ilI.3Ĺ) NGM ľenđeletéte1mében a
fog|alkoztatás poliđlcíéľt fďeĺős minisztet í!ta| vezetett minisztétillĺn

Magyat Bźayászati és Fôldtađ Hivaat
SzékhĄ: 1 145 Budapest Columbus u.77 -23.
Tel.: +36-1-473-0503
Fax: ł36_7-332-8155
Honlap: www.mbfh.hu

Nemzetgazdasági Mínisztéľium Munkafetügyeleti E őosztí7y, Munkavéđelmi Tanácsadó
Szolgálat

Zij['d'szán: 06 80 204 292
E.mđL munkafelugy-info@ĺrgm.gov.hu

/
ł Á.z"il.



Buđap est Főváľosi Kormányhivatal Munkavéđelmi és Munkaügyi Szakiga zgatási

Szervének Munkavéđelmi Feliigyelősége

Székhely: 1036 Budapest Váľadi u. 15.

Postacím: 1438 Budapest, Pf.520.

TeL 06-1-323-3600

Fax: 06-1-323-3602

E-mai] : buđapestfu -kh.mmszsz-mv@ommf .gov.hr1 bud a Pestf v-kh-mmszsz@ommf ' Bov.hu

oľszágos Kiiľnyezetvédelmí és Terrĺtészetvédetmi Főfeltigyelőség

Székhely: 1.01.6 Budapest, Mészaľos utca 58/a.

Postacím: 1539 Budap est, P f . 67 5'

Tel.: +36 72249100

Fax: +36 12249763

Honlap : www.orszagostoldhatosag.gov.hu
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Aiánlattevő neve:
Áiá n|attevő székhelve:
Nvilvántartó céeüíĺóság neve:

Ai áĺIąttevő césiewzéks zŁmaz
:Belfiilđi adósizämez
Pénzfo tsalÍní ie|zőszáĺlÝ
Képviselő neve:

A

l .sz.NYILÁ.ľKoZ^l.M l N,l'^

FELoLvAsóu.p

Aiánlattevő ĺdatei!;

Al"lítotľ ..
megnevezése) (Ájánlattevő szókhelye),

(Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíĺóság neve), (Ájánlattevő

cégtregyzékszáma) ĺevében kötelezettségváJlalźsta iogosult .......:. (tisztség mę|eltilése)

n,j]^íio,o^,hogy aBudapest Fővátos VIII. keĺiiletJózsefuátosi Önkormányza\ rnjntÁjánlatkétő

áLtal ,,Eutőpa Belvátosa Pĺogľam I[, a Palotaneryeđ Kultuĺáĺis Yárosmegúiítása progľam
ketetén beliit a Vas u. !4, száĺl atatti hetyiségek fe|űiitÁsa,, tź,,syí, közbeszetzési eljárás

tekintetében az ilźtbbi ljánJatot tess ziik:

(cegszefű aláfuás a k<itelezetts égvil)alÁste'
j ogosult/jogosultalq vagy aIáśtás a

męhztaLmzzott / meghatalmnottak tészéĺőI)

t Közös aiánlattétci esetén a táblázatot valamennýi k<izôs aiánlattevónek ki kď.tölteĺrie'ata|:lázet szabadon bővíthető.

z Aztzpénzíoĺgalmi ielzószámot kď fďnintetni, ffielyet2z aiádattevő 
'az 

eliáĺással kapcsolatosan használni kíván. Ámennyiben a

megkötendó .".Ĺódot.^ ettől eltéĺő bankszám|átki,łĄn az aiánlattevó fđh,intetú úgy ezt kériűk külön is feltűntetni.

l ühctőség szerint soronként eryetlcn elérhetőségi aclatot adjanak meg! Áz aján|attevő feleJóssege olyan kapcsolartaĺtási adatokat

megadni' amelyen fogadni tudia az a:1áĺlatkérő átzJ megkiildôtt iĺfomációkat.

łdatai3.

Az aiá,mlat számszeÍíísíthető aďatai:

Keltezés @elysę' év, bónap, nap)





Aiánlattevő neve:
Ai áďattevő szélĺilrelve:
Nvilvántaľtó cégbítósáE neve:
Ai ĺĺiiĺattevő céđeevz élís zárnaz
.Belfiilđi adószámzz
P énzfotge n i ie|zősz áĺru'

' Képviselő neve:

1 .sz.NYII-Á.rK()Z 
^'ľM 

I N.l'^

FELoLVASlIÁP

łią4ątt-q.44ď.

adataií:

megnevezése) (Ájánlattevő székhelye),

(Ájánrattevőt nyilvántartó cégbtőság neve), (Ájánlattevő

cégtregyzékszáma) ĺevében kötelezettségvállalásĺa iogosult .......:. (đsztség megjelölése)

''lň"ňio"o*, 
hogy a Budapest Fővfuos VIII. keľiiletJózsefuátosi tnkormányz^t fi117t ÁjánJatkéń

áItz| ,,Ewópa Belvátosa Pĺogtam ÍI, a Pa|otanegyeđ Kultuĺá|is Városmegťriítása progtam
keĺetén betiil a Vas u. 14. száĺĺl alatti hetyiségek fe|tĄításł', tfugyű kozbeszerzési eljáĺás

tekintetéb en az atőtbbi ajánlatot tes szfü :

Az aiĄn|ąt számszeľíísíthető adataiz

(Cégszerű alÁjrás a kótelezettségvállalásta
jogosult/jogosultat vagy ą|áíńs a

meghatzLmazott/meghataJmazottłkńsz&őI)

2.SZ. NYIIÁTKoZÁTMINTÁ

a Kôzös aiánlattétcl esetén a táblŁatot valamcnnyi k<izös ajáĺlattevőnek ki kď to|teĺje,atźł:|ázat szabadon bóvíthető.

5 Azt a pénzfoĺgalmi je:zőszźmot kell feltrintemi' Íne\yet22 zjáĺ|attevő az eL1áĺással kapcsolatosan haszná]ni kíván- Ámennyiben a

megk<ĺtendő szeizódésben ettól e]teĺó bankszámlát kjván az aiánlattevó íelttintctni, úgy ezt kéĺiűk kĺilcin is felĺintetni
r khctőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak nlcg! Az ajánlattevó íelelóssége olyan kapcsolattaĺrási adatokat

mega<JĄ amelyen fogadni tudja az ajánlatkéĺó által megkűldött infoĺmációkat.

\\\\\, \

\\
\J, .

I{eltezés (h"Iy..g' év, hónap, nap)



1.

2.

Aiánlati nyilatkozat

,,Errľópa Bc|váĺosa Pĺogram II, ePa|otanegycd Kultuĺális Városmegúiítása pľogram kcľctćn
beliil a Yas u. !4. szitn aĺatti hclyiségek felúiítása''

A]ulírott
megnevezésc) (Áiánlattcvő székhelyĐ,
(Áiánlattcvőt nyilvántaĺtő cégbfuőságneve), . .... (Ajáĺ|attevő cégsegyzćksz.áma)
nevében k<itelezctmégvállalásĺa jogosult (tisztség męjelölése) a Budapcst Főváros VIII.
kedilet Jőzsefvarcsi onkormánrzat' mint Ájánlatkórő által ,,Euĺópa Belvátosa Ptogtam II, a
Palotanegyeđ Kultuĺális Váĺosmegúiíľása pfogÍam keretén beliil a Vas u. !4, szám a|atti
helyiségek felriiítása'' tátgý kozbeszeĺzési eljárás tckintetébe.n

az elá'bbi nvilatkof etot tessziik:

Á Kbt. ó6. $ (1) és (2) bekezdése alapián nyilatkozunt hog5l megvizsgíJtuk és fenntattźs Yagy
kor|átozás nélkĹil elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési ehjáńs kozbeszerzési
dokumentá aőjőnak feltételđĺ
Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tetttink ajánLatunkban' ami ellentétbęn van az
ajánlattétdl dokumentációval vagy azokbfume\y feltéteIével, a|d<ot az ajánratunk érvénytelen.

E.ltekintiink sĄät szerződéses feltételeink a|ka|mazásáttő|, és elfogadjuk az aiánLattéteh
dokumenľációban Iévő szetződést a szeuődéskötés alzrp1áľuL

Nyilatkozunt hogy a kért ellenszo|g!,hatÁst az 7. száaílnyilatkozatrninta tatdmzzza.
Az ajánLat benyűjtźsáva| kiplentjtit hogy ameĺnyiben nyetes ajánlattevőnek nyilvánítanak
bennünket, akkot a szen,ődést megköqük és a szeu,ődést teljesítiĺik az aján|attétel:'
dokumentáđóbaĺ1 az ajĄn| aunkban lefektetettek szerint.

Tudatában vag1runk anĺaŁ hogy köz<is ajá,nlat esetén a köz<is ajárúztot tevők szetnéýe nem
vő|tozhat sem a kózbeszezaie|jfuás' sem az annakalapjőĺnmegkötött s zetződą teljesítése soĺán.
Aĺnak is tudatában vag5ruĄ hogy a kozos ajánlattevők egyetemlegesen felelősek ''r.ind a
közbeszetzési eliáĺás, mindaz eĺnaketedményekent megkötött szetződés teljesítése sotán'
Tudomásul vessf.ik, hog;r amennyiben mint flyeftes aján|a6ęy$l. szeľződést kötiinŁ kötelesek
vag;runk azokat a szakétőket a szętzőđés teliesítćse soĺán tendelkezéste bocsátanĹ alciket iďen
aiánlatunkban mq]ÍIevezttint tekintettel ar::a, hogy ez a k<itelezettségunk szeĺződéskötési
feltételnek minősril.

Á Kbt. 66. s (6) bekęzdés a) ponĘa fupjő^ nyilatkozunk, hogiĺ z szetződés teljesítéséhez a
kovetkęző a|vá]la]kozőkat vesszíik Ęényb e:

Á Kbĺ 66. $ (6) bekezdés b) ponĘa alapján nyilatkozuĄ hogy a 9. pontban megjelöItĺészek
tekintetében zz Ęénybe venni lĺvánt és az ĄánJat benyu.jtásakoĺ ismert aLvaL]a|kozók a
kcivetkezők:

4.

5.

7.

9.

/łIł"7



10. Nyilatkozunk a Kbt. 65. s (7) bckezdése a|apján, hogy az e|őkt. a|ka|massági
követelményeknek a kiivetkező szeľvezet(ek) v.agy személyek kapacitására támaszkodva
felelek meg:

I(apacitás t ĺendelkezéste
bocsátó s zefvezet/s zeméÍy
megnevezés e, szélĺńelye

(lakóheýe)

Azon alkalmassági feltéteĺ megieliilés e, amelynek

Ęazo|ásábaĺaaaiárilattevőezenszef ĺ'ezetetőÍottŁsaita
támaszkoďt a fethíváts vonatkozó pontiának

megieĺiiléséve1

11. Nyi1at]<ozunk, Ilogy az ajánlatunklroz az ajánlztbcnýtzsőt kövctrí 30 rupĘ kútve vagyuĺrk.

72. BzÍton nyilatkozun}<' hogy áiáthatő szewezetlek minősiilünk z 2017. évi CxCvI. toľvény 3. $
(1) bekezdés 1. ponĘa ilapján. Nyilatkozunk továbbä, hogy nyertességtink esetén köteles vagyok

bejelenteĄ ameĺnyiben máľ nem minőstilök át]äthatő szeľvezetnek aszeruődéshatá|yaalatt.

13. Nyilatkozom, hogy a szetzőđéskötés időponqfua _ építésĹszetelési felďősségbíztosítást fogok

kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiĘeszteni' amelynek értéke e|éĺaz 10 M Ft/év és 3

M Ft/kfuesemény éľtéket' továtbbá nyeľtességern esetén köteles vagyok a felelősségbilztositast a

Ąesítési hatánđő |Ąártźĺą illetve a tényleges teljesítést követő 15 ĺaplg fenĺtattani. a mękötött
v^gy kiteĺjesztett felelősségbiztosítás másolati péllđányát a Megrendelőnek szeződés

mękötésének ĺapjfua áadom.
74, Ezűtol nyilatkozoĺl" hogĺ a felhívásban megbztÁtozott iótallási biztosítékot a felhívásban és a

szeződésben meghatáĺozott iđőponĎan rcndelkezésĺe bocsátom.

15. Ezúton nyilaťkozom, hogy a felhívásban meghatÁto2q6 a||ralinlssagi követelĺnényeknek

megfelelek és a Kbĺ 69. s (4) bekezdésének alka|nązása esetén, az aiánLatk&ő fe|hivásán az

alkalĺnassági követelmények Ęłzo|ásn a dokumentáđó szednti ĺyil*kozatokat és igazolásokat

benýitom.

Keltezés, (helys ég év, hônzp, ĺap)

(Cégszeľű alÁíúts a kötelezetts égvállalá,sta

iogosult/iogosultak, vagy a|áűtás a

meghatalma zon, / męhltzJm^zoLtak Ész&ől)

meg1egyzés: Közös ajánlattéte|esetén valamennyi Ąádattevő koteles ezt.anyilztkozatot megtennĹ

\1

\ł...\
tt
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IYyilatkozat a Kbt 62. s (1) a-i)' I-q) ós 62. $ (2) pontja szerinti kizŁtó okokról7
Alulíĺott ......., mint a..... ..,.,.. (Ajáln|attcvő
tnegnevezésc) (Áiánlattevő székheýe),
(Ájánluttcvőt nyitvántartó cég!íróság neve), ... . ' ('ťĺján|aľtcvő cćgjegy zćkszána)
nevében kötclczettsegvállalásra jogosult (tisztség megiclölése) a Budapcst Főváľos VIII.
kedilet Józsefvátosi onłományzlą tntnt AjánLaf,rérő á|t^| ,,EuÍőpa Belvárosa Ptogram I[, a
Palotanegyed Kultuális Váľosmegriiítása ptogtam keĺetén beliil a Vas u. !4. szŁľ: a|attí
helyiségek felriiításao tá,Íwíkőzbeszelzési elifuás tekintetében akövetkęző nyilatkozatot teszem:

Nem állĺrak fenn veliink szemben a k<izbeszetzésektől szőLô 2015. évi CXLIII. törvény 62. s (1)-(2)
bekezdésében meghetatozott kizfuó okok.

I(eltezés (helység év, hónap, ĺrap)

(Cégszetri afuás a kötelezettségvállalása
jogosult/jogosultak, vagy aláítä^s a

meghaalmązon/meghatzLmazottakĺészéĺől)

7 Az aiáĺ|attcvő, kőzös ajánlattćtel csetén a közős aiĺínlattevők lnilöĺr.lđilöĺ teszik meg a nýIatkozatot!
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NIrILATKozÁT

IilzÁRó oKoK FENN NEM ÁrrÁse. TEKINTEľÉľBN
(šbt. 62. $ (1) bekezdés ka)-kb) alpontja tekintetében)

Álulírott ...., mint ^,.... .....'. (Ajánlattcvó
megnevezese,) (Ájánlattevő székhelye),

(}ĺján1attevőt ĺyilváĺtető céýfuősőgĺeve), . ... . . (Ájánlattevő cégegyzékszá,ma)
nevében kötelezettségvá||"Jásnjogosult .... ' ... (tisztség męjelölése) a Budapest Főváĺos V[II.
keĺi.ilet Józsefi'áĺosi onkotmányzat' mint 'PĺjánIarkéń áIta| ,,Eutőpa Belváĺosa Progĺaĺn II, a
Palotanegyed Kultuľális VáľosmegűĄítása pÍogfam keĺetén belíil a Yas u. 74. szárn a|atti
heýiségek fe|újitása,, tÁĺ:gyű közbeszerzési e\fuás tekintetében a Kbt. 62.$ (1) bekezdés kĐ-kb)
alpontja alzpjźtn az zlá:bbí nyilatkozatot teszem:

ka)

Nęm az Európai Uni4 az EuóPai Gazdasági Térség vagT
a Gazdasáp7 Ewiittrnfüödesl és ľđlesztéslözeĺĺęzęt
tapáijzrnában. a Keteskedelni YiJässzefrłęzÉ
kőzbeszenési megá)]z?odásban rcszes á]]amban vagv az
EUMSZ 198. cit&ében e@
teľii{etek bátmelvikében vagľ nem olvat á]]amban

rendelkezik szeĺvezetiink adóilIetőséggel. amellyel
Magyatoĺszágnak kettős adózás elkęńiléséről szóló
ewezménve van. vasv amellvelaz Euĺórni Uniónak
kétoldalú meeállaooďása' varr a közbeszeĺzés terén

kb)
Ájánlattevő olyan tÁsaságnak minősiil, melyet
szzbáÄy o zott tőzsdén nem j egyeznek8

Ájá nlą6gy6 oLy an tztsasígnak
minősiii' melyet szabá7y ozon.

tőzsdén jeg1ezneť

A pénzmosás és a tetrodzmus finanszírozásamege|őzes&ő| és megakađályozásaĺőIsző|ő
2007. évÍOoo(VI. tówény (a továbbiakbanz pénzmosáyólszóló törvéĺy) 3.$ t) pont ta)-

Ą vagy ĺc)-ĺQ alpontja szednt deEniált vďamennyi tényleges tulajđonos nevének és

ál]zndő lakóhďyének bemutatása tekintetében nyilatkozom:lo

valamennvi tényleses trrlaidonos neve:

valamennvi ténvlepes trrlaidonos ő1|qndő lakóhelye:

Keltezés @.ly'.g' év, hónap, nap)

(Cégszetű a|áítas a kötelezetts égvállalása
jogosult/|ogosultalc vagy a}laitás a

meghatz|mzzott/meghztzJnazottzkĺész&ő|)

E Kérjok a megĺetető résa aláhúzni!
9 Kérj{lk a megfelelő részt aláhúani!
|0 Amennyiben az aján|attevőt nem jegyzik szabáJyozott tőzsdén
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I\rľIIÁTKoZAT

. KIziLľ(o oKoK FENN NEM Árrłsĺ. TEKINTEĺÉľEN
(KbĹ ó2. $ (1) lrckczdós kc) alpontia tekintetébcn)

Álulíľott ......, mint a....... ..... (Aján|attcvő
megnevezése) (Ájánlattevő székhelye),
(Ajánlattevőtnyl7vántzttő cégbfuősĘneve), ... (Ájánlattcvő cégegyzékszáma)
nevében kőtelezettségvállalásra iogosult (tisztség megielólése) a Budapest Főváros VIII.
keriilet Józsefvárosi onkományzat, mint Á!ánlatk&ő által ,,Euĺópa Belvátosa Progtarr II, a
Palotanegyeđ Kultuĺáĺis YátosmegtĘítása program keĺetén belül a Vas u. !4. szám. a|atti
heýiségek felűjítása,, tÁÍgTőkőzbeszetzési eljáĺás tekintetében a Kbt. 62. $ kc) alpontia alapián
az alábbi nyilatkozatot teszem:
a)

Álulíĺott nlłľrt a/az. ..''. kötelezettségvállalásm
iogosult képviselőie a Budapest Fővátos VI[I. keńiletJózsefvátosi onkoĺmányz^t, tn1nt E1ánJarkétő
áůtzJ ,,Eutőpa Belváĺosa Pĺogtam I[, a Palotanegyed Kulnľális VátosmegtĄítása pfogÍam
keĺetén belĺil a Vas u. !4. szőm atatti hetyiségek fetuiítása'l tatgyban indított közbeszeľzési
eljfuáĺsbaĺ ezúton nyilatkozorrq hogy aián|attevőben közvetetten vagy közvetleniil tobb, mint Z|o/o-os
nrlaidoni tésszel vw szavazati iogal ręndelkező jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szeÍvezęt niÍrcs.

vÁ.GY

b)

Ą|ll.lí1966 nlnt a/az. kötelezettségváLla|ásn
jogosult képviselőie a Budapest Főváĺos VIII. keńiĺetJőzseÍvfuosi onkorrnál.ryzat' ffiint AjánJatk&ő
áůta| ,,Ewtćlpa Belváľosa Progĺam II, a PaLotanegyed KuttutĺíIis VárosmegrĘítása pĺogram
ketetén belül a Vas u. Ĺ4. szám atatti helyiségek felrtiítása'' tź,tgyban índított kőzbęszet'zési
e|játásbaĺezúton nyilatkozoą hogy ĺjánLattevőben közyetetten vagy közvetleniil több, mint ŁSYo-os
ĺrlajdoni tésszel vw sfavazaĺioggal ĺeĺrdelkező jogi szeméĺy vagy szeméIyes joga szednt iogképes
szetvezet van, mďy(ek) az aĹ.íbbi(Ą:

Szervezet ueve: Szerĺ'ezet székhelve:

Tovíbbá nyilatkozoĺľl' a fent megielölt szervezet(ek) tekintetében a Kbĺ 62. s (1) Ĺ.t."aĺ. m1
alpontja sze*i''ti ki,záÍő feltételeknem 4||n2fu fę1x
< Keltezes (h.ly'és Ę hónep, nap)

(Cégszeľű aVnÍ^ a kötelezetts égváĄldÁ*a
jogosult/iogosuitak' vagy a|áitäs a

megbatatmazott / męhaaLmazotťek resz&őD
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".1

IYyilatkozat a l(bt. 67. s (4) bekezdése a|apjáĺ

(ajánIattevő, kőzős aJánlattevők mtndegytke)

ÁIulírott ..., mint 
^ 

..... (Ájánlattevő
megnevezése) (Ájánlattevő székhĄe),
(Ájánlattevőt nyilvántaľtó cégbíróság neve), . .. . . (Ajániattevő cégtregyzékszárna)

nevében kötelezettségváIaJástajogosult .. .. .... (tisztségmeg|elolése) a Budapest Fővátos V[II.
keriilet Jőzsefvárosi onkormányzat, niĺt AjáĺJatk&ő á|tz| ,,Butőpa Betváľosa Ptogtam II, a
ľalotancgycd Kulĺutátis V,áĺĺlsmegrĺjĺtása pľogtam ketetén belíil a Vas u. t4. száĺn alatti
hetyiségek felúiítása'' tÁÍgyű kozbeszerzési eLjatás tekintetében ezűton nyilatkozom, hogy a

szexződés teljesítéséhez nem vesztink Ęé"yb. a Kbt. 62. $-ban meghatátozott|ĺzfuő okokhatalya a|á

artoző ahvźl]a]kozőq valamint az altzLunk az alkalĺlassági követelmény 
.lgazoIásábal 

tészt vevő
gazdaság1 szereplők nem taftoznąk a Kbt. 62. $-ban meghatáľozoĹtkJzźűő okokhatalya a|á'.

< I{eltezós (holy,és év, hóĺrap, nap)

(Cégszerű a]áfuás a kötelezetts égvät|7a|ásn
j ogosult/jogosultalq vagy a|áńĺás a

megbatÄnĺz ott / meghetĺJmaz o ttak tés zétől)

Megiegyzés:

Közös ajőnlanételesetén ezen ĺrilatkozatotvaląmellĺyíközös ajän]aftevőnek ktilön-kiilön meg kell
teĺrnie.
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Nyilatkozat a Kbt.6ó. s (4) belc. szeľint

(ajánbttcvő, köz<is aiánJattevők mindegyike)

Álulírott ....., mint ^/^z.... .... kötelezettségvállalásta
jogosult képviselőie a oEuĺópa Belváĺosa Pĺogram II, a Pďotanegyeđ Kultuĺális
Váĺosmegúiításaptogtam ketetén belül a Yas u. 14. szám alatti helyiségek feluiítása,,tÁtgyban
inďtott kozbęszeľ:;ąi eljáľásban nyilatkozom, hogy a kis- és kózépvá|lalkozásolrĺól, fejlődósrik
támogatĄsfuőt szóló 2004. évi )oc(ľV. törvény'ĺ szęrint az alta|em képviselt aiánlattevő

o MiktováIlalkoz^n2k
o KisváIlalkozá,sĺ^k
o KözéPvállalkozásnak
minőstiĺ

vw
. nem taľtozik a'2004. évi )ooilV. törvény* hatźiv a|á.

< Keltezés (helység év, hónap, ĺlap)

(Cégszeń tJáJÍő,s a kötelezetts égvál| a]ásta

iogosult/jogosultĄ vagy ą|Áírás a
meghetalnazott/meghatalmazoĺtaktész&őI)

Megięgyzés: Kĺiz<is aiáĺn|zttétel esetén a Kbt. 60. $ (Đ bek szednđ nyilatkozatot valamenný közös
łjánlzttevőnek hilón-ktilcin meg kell tennie"

L1 2oo4. évi XXXIV. tv.3.5
( 1 ) rxv-nat minősül az a vá|ta|kozáls, amelynek

a) összes fog|a|koztatotti létszáma 250 főné| kevesebb, és
b) éves nettó árbevéteĺe |egfetjebb 50 míĺ|ió eurónak megfeĺeĺő forintösszeg, vagy mér|egfőcisszege

legfe|'ebb 43 mi|lĺó euronak megfele|ő forintôsszeg.
(2) n rrv kategórián be|ü| kísvá|laĺkozásnak minősii| az a válĺalkozás, amelynek

a) <ĺsszes fogla|koztatotti tétszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevéte|e vagy mérlegfőosszege |egfe|jebb 10 mi||ió eurónak megfe|e|ő forĺntcisszeg.

(3) a xxv kategórián belÚl mikrováĺ|alkozásnak minősü| az a vá||a|kozás, ame|ynek
a) összes foglaĺkoztatotti ĺétszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mér|egfőösszege legfeljebb 2 mi||ió euronak megfele|ő forintdsszeg.

(4) ĺvem mĺnősÜ| KKV-nak az a vá||a|kozás. ame|yben az áĺĺam vagy az önkormányzat közvet|en vagy közvetet[
tuĺajdoni részesedése . tőke vagy szavazati joga a|apján - kíl|ön-kÜ|on vagy egytittesen megha|adja a25o/o-
ot.

^ .{/"7
'l A fe|soro|t |ehetőségek köztiĺ a megfeĺe|ő a|éhúzandó, vagy más módon, egyértelműen jełölendő!



5.S2. NYI],^1I(OZA1'M I N'I'A

Nyilatkozat felelős fotđításról*

Alulírott .... .., rnint af az... kötclezettségvá|lalásta

iogosult képviselője a Budapest Főváĺos VIII. kediletJózsefváĺosi onkormányzat' mint Ajánlatkétő
áial ,,Eutópa Belvríĺosa Progtam II' a Falotanegyed Kulturális Váĺosmegriiítása program
keĺetén betiil a Vas u. !4. szím' alatti helyiségek felúiítźsa', tÁtgyban inđított közbeszeĺzési
eljfuásban nyilatkozom, hogy az aján|atbanbecsatolt idegen nyelvű iĺatok felelős fordításának tafta|ma
a Íordltás a|apjául szolgáló dokumentum a*z|mávd, teljes mértékben megegyezik.

<< Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(Cégszerű aláfuäs a kötęlezeĹts égv áJlal'asra

jogosult/jogosultak, vagy a|ákás a

meghatzlľna zott f meghataJmazottak részéńl')

* Abban az esetben tö|tendő ki, ha ajánlatevő ĺdegen nye|vű dokumentumot csato| az aján|atban, és annak fordítását
nem hiteĺes fordítással nyújtotta be.

\-\
v



6.S2. N Y] ], A' T]<OZA' ľN I N'I'A

Nyilatkozat ĺizleti titoktól

megnevezése) ('A.jánlattevő székhclyc),
(Ájánlattevőt nyilvántató cégbfuőső,gneve), ..... (Ajánlattevő cég;iegyzékszálma)
nevében kötelezettségv.állalásĺa jogosult (tisztség megjelölése) a Budapest Fővátos VIII.
keľiilet Jőzsefvátosi onkomlányzat, mint Aján1ą1Ę66 áIta| ,,Eutőpa Belvátosä Ptogĺam II, a
Palotanegyed Kultuĺĺĺlis Városmegúiítása progtam keretén beĺül a Vas u. 14. szánĺt alłtti
helyiségek felúĄitáse,, tfugý közbeszeęési e|1fuásá|lan benytljtott ajánlatunk:

a) íaz|ei titkot nem :oÍtlJÍĺazu'

b) aI#t.44. s (1) bek. alapián az aiánlzĺlnkkövetkező adatai minősülnek üzleti titoknĄ amelyet
elkiilöniilten csatolunk az a|ábbi oldalakon:

Á Kbt. 44. s (1) bekezdése szednti indokolást, amĄ
meghatátozott informáđó vagy adat nyilvánosságta
ańnyta|an s ételmet, csatolom.

Keltezés (hďység év, hónap, nap)

részletesen alátámaszýa, hogy a b) pontban
hozarq|z miért és milyen módon okozna

(Cégszeľű a]ÁÍrás a kotelezetts égválJzJasra
jogosult/jogosultak, vagy alÁfuás amę;bate|nazott/ meghatalmazottakńszétőI)

A negfetłtő nísąalállĺźąandí !

v7 /1Z



7.52. NY I I,ATKOZAT-M I N'I'A

Nyiĺatkoz at a |łegészitő tájékoztatás o kĺó l

Álulírott ......., mínt a..... (Aiánlattcvó
megnevezése) (Ájánlattevő székhelye),

(Ajźĺianevőt nyilvántartó cégbíľóság ncvc), . ... (Aján|attevő cégsegyzéksz'äna)

ncvóbcn kötclczcttsćgvállalásĺa iogosult . . '. . ... (tisztség nregjel<ilósc) a Budapcst lT'5város VIII.
keriilet Jőzsefvátosi onkormányz^t, fijmt Ajäĺnztkétő áitzl ,,Eutőpa Be[vátosa Progtaĺn II, a

Palotanegyed Kulturális Városmegúiíťása progĺam keretén belĺil a Vas u. 14. szárn a|atti
helyiségek fe|úĄítása'' tírgý kozbeszenési eliáĺásában kiielentem, hogy

a) ĺemkéÍtiink és nem kaptunk |ĺegeszítő tátjékoztatÁst

b) az ajánlatkérő kięgészítő tájékoztatäsát megkaptuk és az ĄánLatösszeállításakor figyelembe vettük.

Keltezés (h"ty'és év, hónap, nap)

(Cégszerű a|őfuá,s a kötęlezętts égvá|Ia|ásra

jogosult/jogosultak, vzgy ďálťĺrs a meghatalmazoÍtf meghatalmazottakľészéĺől)

A negfelelő nés7atábĺłryłĺĺdlí !

\. \\sŇ
v



Ąánlatkéĺő l(bt. 69. $ szcrinti felhívása esetén az e*ÍÍe- fclhívott aián|attev(5k źita-|
benýitandó nyilIatkozatok iegyzéke az a|ka|massági ktivetclményck igazo|ása kapcsán

P.ĺ.atkal'tnaĺs,źgikiiaeklnéryigaiolłźĺin,íd:

A j2ĺ / 20l5. (X.lĺ.) Kotm. nndehĺ ĺ 9.s 0 ) bekeidćsének e) ponĺja o/"|,iłn csaĺolni kell
ai előiő l,ý,ł,bb j nerlegfordalőnąpal hitźrt iiýĺi éu - álJalłźnos Joryalni adi nélkiil
s4źmított _ telu ,źrbeaćtehńl s1íllí adłtĄ cegtieĺűeĺĺ aI',źíĺ ryilatkoryĺoĺ, atlłílfłggőefl, hlg
a7Ęlźxlatteú nikorjötĺ lćtĺv, illetrc nik.or keidte mega teuéket1ségé4 amenn1iben eryk ai
ądąa k n ndc lke 7é src állĺ a k.

M|l . alkalnass,źgi kiiae te lm é ry igaio l,fui nó d:

A 32ĺ/20ĺ5. (X.jł.) Koruĺ. nĺdłht 2ĺ. s O bekeidéĺének a) porlfĺ alapján ai
Eáxlattetelifelbí.uźł negkiildéĺének napj,źt,ól aissryfek s3źnított 5 éu sonźn bef{erytt (elesített,

nűs4akź áÍadłźs-,íttétclhl b<áfi,lt) ćpílési fuĺłteźy,źsra ĺs/ aaey ,tíúín kiaihhyli tcućkeryt,ćgte

é.ĺ/ tng ép,],trWtá'* nnaÍkopí nĺłnkłźinak *rueŕetésít, aą akbbi tarlalłmmal:

o a s<eĺ<ődłs aźrylát
. a srył<őfust kiitő náĺikjĺl neaél, címćt,
. a 1 e lĺégry tt a ĺł ĺ k.łź k fe Ircn l,ź s á t ;
. a 1 e lh x s 1o lg.źtÍat,ź s ne túó ii s t 7eý t,
. a telbsítéĺ idcjét (ía/ b,ó/ nĄ (keidís,íł befejeiés is) és be!ét,
. a műłąaki átadłźs-,źtaétłl időponflźt (éa/ h,ó/ tą)
o njľiktkoryli kell amíl, bog a teljesítét aTelőínźsoknak és a sąeĺąődésnek negfeklőex ilÍrtérL

A bemĺłtatoÍt rcfercrciákłt a 32ĺ/20ĺ5. (X.30.) Korĺłl. rcndelłt 23. $ sąeitlt csak a
szenődést kőtő másik féI áItaI kÍadott igazolással lehet igazolni. akként, bop
aą iga7oLźson fel kell tłntctĺli a fent etőht tattalnak,at.

ł ,{lL,/ź z
//'



Nyilatkozat a péĺzíigyi. gazdasági alkalmasságról

rnegnevezése) (Áiánlattevő székhclyc),

(Á.iántattevőt nyilvántaĺtő cégbírőső'gneve), . ' .. . . (Á|ánlattevő cégiegyzékszáma)

nevében kötelezettségvállalásľa jogosult (tisztség megjelölésc) a Budapest Főváľos VIII.

keriilet Józsefuáĺosi onkormányzet, miÍrt AiánLzrkéń á|tal ,,Eut6pa Belvátosa Prog.taĺn II, a
Palotanegyeđ Kuttuĺális VátosmegűĄítása pÍogÍam keretén belül a Vas u. L4. szágl a|atti

he1yiségek felúiítása' táLÍgyű kőzbęszerzési eljáĺás tekintetében ezúton kiielentem, b.ogy az

aiánlattéte|i h*táť.rđőt megelőző 3 méttegfotdulónappa| (ezátt üzleti évben _ általános

fotgalmi ađó nélküI számított. telies lfubevétetiink az a|á.ŕbi összeg volt:

Kďtezés (lr"ly'és év, hőnap, nap)

(Cégszetű aJaítás a kötelezettségvállalásĺa

jogosult/jogosultat vagy aIäfuás a

meghatďmaz ott / meghaa|mazottek részéĺől)



Nyilatkozat koĺábbi tclicsítćsekľiíl
a 321 /2015. (\.30.) Korm. rcndclct 21. s (1) bckczĺlćs a) pontja tckintctébcĺr

mcgncvczésc) (AjánIattcvő szćkhclyc),
(Aján|attevőt nyilvántaľtó cćgbíróság ncve), .. '... (Aján|aftcvő cégjcgy zőkszáĺna)
nevében kötelczcttsćgvá|lalásľa iogosult (tisztsóg mcgjclölése) a Buđapcst l?őváros VIII.
keľülct Józscfuáľosi onkormánYzet, fiint Ajźn|atkérő által ,,Európa Belváľosa Pĺogtam II, e
Palotanegyed Kulturális Vátosmegr'iiítása pĺogtam kerctén belíil a Vas u. !4. szám atatti
hetyiségek fetuiításď' tőltgytt kozbeszeruési eljfuás tekintctébcn ezúton nyilatkozom, hogy a jclcn
kozbeszerzési djáńshoz kapcsolódó e|jańst męindító fclhívás megktildésén ek nzpjátő| visszafcló
számitott 5 év során a kövctkcző ĺefercnciákat teljesítettiik:

Á szerződést kcitő másik fél neve.

címe

építési bętuházás:ľa és / vagy építési kivitelezési tevékenységtc
es /vzgy épiiletfelújításta vonatkozó tefetenđa bemuta!ása

Az e|v égzett munlľák fclsoĺo!ása

Áz ellenszolgáltatás nettó összege Ft-ban

Teljesítés ideje ftezdés ós befeiezés naptáĺi nap Pontossággal
(év,.hónap, nap)

Kezdés:

Befejezés:

Műszaki ítadás -áw étel időpontja (év / hőnap / ĺap)

Teljesítés helye

Á teljesítes az előírásokn ak és a szęľzőđésnek męgfelelően
tóľtént-e? (Igen/ nem)

igen/nem

I{eltezes @.ly'ég' év, hónap, nap)

(Cégszeĺű aliśtás a kótelezetts égváJlalásn
jogosult/iogosultzt vagy ł|áítäs a

meghata|mazott/meghatalmazottakÉszérő|)lz



KIVIT ELE zÉsĺ szr.RzŐ p É s

amely tétĺejott egyrésztő| a

Budapes t Fővátos VI I I. kc rüĺe t ! őzs efv átosi o nko tmányz at

székhelye:
ađőszärna:
szán]ĺvezetőpéĺzintézetneve:[szeződéskötéskoĺkitöltendől
bankszámla száma: [szeľződéskötéskor kitöltendő]

képviseletéb en e|1fuő személy neve:

Tďefonszám: [szeľződéskotéskor kitöItendő]

F axszám: [szeĺződésk<itéskoĺ kitöltendő]

E-mail cim: fszeruődéskötéskor kitoltendő]
.-!-,

mÍrt l1pĺtteto
- továbbiakban,,Megĺendelő.. -

nlásrészről

címe, székhelye:
nyilvántató cégbítóság neve:

cég;1egyzékszámz
adőszáma:
błri<szániaszáma (pénzfoľgalmi szőnJ;a számz) :

képviseletében eljátó szemé|y neve, megÍlevezése:

Telefonszátn:
Faxszáĺn: -
E-mail cím:
mintVállalkozó

- továbbiakban ,,Vállĺlkozó'' (egyiittes említéstik esetén: ,,Szetződő Felelď' vary ,,Felelď') közott

|ött létľe az dábbi feltételek szednĘ

1. A szeľzőđés megkötésének előzményei

Budapest Főváĺos VIII. keľiilet Jőzsefvátosi onkormányzat a közbeszerzésektől szőIő 2075. évi

ćxriĺ. t<irvény (toa,źbbiakbaĺ: Kbt.) 1L5' $ (1) bekezđese s1erinti^hitdetrnény nélktili tátgyalá,s nélkiiti

kozbeszetzésĺ eryaast kezdeményez.tt 
^, ^jäo]^ttételi 

felhívá s 2.0'1-7 . . . ' .. -i megkiildesével az

"Ě*op" Betváiosá Ptogĺam Ií, aPa|otanegyed Kĺltuľális Y. áĺosmegriiítása pĺogľam keĺetén

Ĺem a Vas u. L4. szŁÄ ahtti helyiségek fetrĺiítősł',tatgyá,ban (a továbbiakban: Kőzbeszetzés

ílidoa"1,amely e|jfuáseľedményes ĺebonyolítás ának ercőaényeként az e\ałás ÍryęÍtese Vállalkozó lett.

2. ASzetződés tárgya:
1. Megrendelő megtándeli' Yál]a|koző pedlg e\víJta|i? ).I,".:,.:yődés 

ąlapján a Budapest VIII. Vas

utca 14. szäm dztt tzlźÄhatő épiilet (Í1isz:36499/0/^/1) feLĄitását a műszaki dokumentáciőbas, a

iogszabályokb an és az átazottĹöltségvetésben foglaltaknak megfelelően.

2. A fenĺmunka kapcsán ýá|laJkozó ezennel váJlalja, hogy teljeskórrien elkészíti és megvalósíĘa a

Munkát a teljesítési h.atÁĺđőre,továbbá a jőtÁILási (gaĺaĺciális) kótelezettségeinek eleget tesz.



3. Megrend c|ő |l <>zzĄáłtl l alváIlalkozó igénylrcvćtcléh cz.

4. Á ktilfdldi adóillctősógűYá|]a|koző k<iteles a szcrző<]és|1cł 
^rta 

votratkozó mcghatalĺnazást csatolni,
hogy az illetősógc szcrinti adóhatóságtőlramagyat adóhatóság köz.vctlcnül bcszetczhct a Vá|la|kĺlzĺiľa
voĺatkoző adatokat az országok közótti jogscgély igćrrybcvćtclc nólkül.

5. Felek mcgállapodnak, hogy Vállalkozó a tcvćkcnységćt az ajánlattéte|l felhívás, a rószlctcs
dokumentáció, a műszaki dokurnentáció és az áĺazott költségvetés a|apjánvégzi.
Á Felek megá[apíĘák, hogy a ĺészletes mennyiségeket az ajánlattételi felhívás, illetvc dokumentáció
taftalmazza.

3.A munkaterület átadás-átvétele

l.Megtendelő a munkaterületet aYő|la|kozőval egyeztetett időpontban adja át a Yalla|koző teszéte,
munkavégzésĺe alkalmas állapotban. A munkaterület átadás-áwételét felek jegyzőkönyvbcn rögzítik.
Az áto.dás időponĘfuól Megtendelő előzetesen éĺtesíti Vállalkozót.

2.Á felvonulási éptiletek elhĄezése csak a Megtendelő hozzźĄániásátkövetően kezdhető meg.

4. Felek iogai és kötelezettségei

1.Á VáIlalkoző szavato|ia, hogy műszakilag es minőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkozó
mugyzrt és E'U előfuásokban és szabványokban meghatározott minőségben, valamint a mriszaki
dokumentáció ą'tapján teljesíĺ Á nem fentiek szerinti teljesítest Megtenđelő jogosuit Yőlla]koző
köItségéte es veszélyéte _ a gaĺanďlálls felelősségvál|alás megtattása mellett - újtakiviteleztetni, amelyet
VáiIa|koző köteles haladékalanul elvégezni. Á fenti iog nem éĺnn a Megendelő azon jogät,hogy a
11. pontban foglalq a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos elállási jogźna| _ az ott eĺĺrlített
feltételek fennÁ||Ąsa esetén _ éljen.

Az I. osztźJý minőség megáilapítása zz Bpítésugyi 'ĺtgazaĺ Szabvíny szednt toténik. Vitás esetben a
Felek dóntőként a Yä|]z|koző költségviselese mellett az Epítésugý Minőségellenćľző lĺnovációs
NonptoÉt rĺĺ @u9 minőség ellęnőués eredménŕt fogzdjá/ľ- eL

2. Az e|tzkztt munkaľészek vĺzsgíJztz
AYá,lla|kozó semmilyen eltzkaĺást nem vĘez a Mgrendelő előzetes iőváhagyí,n előtĺ Á YaL|alkoző
az e|takatendő munkatészeket köteles 3 (hátom) mtnkaoappal az eLtzketäs előtt a Megtenđelőnek
beielenteđés azeltaküanđó munkaĺészeketptóbavizsgálztés ďenőgés céljábóLaMegtendelő rcszęĺe
|áthatővá, és hozzáłÍéthetővé tennĹ Ámennyiben aYá]|a|koző ezenkötefezettségét e|mulaszýa," úgy e
munkerészek lárhztővá' tételének és a Íeltfuá's előtti állapot isszaa]]itzsának k<iltségeit a Yálla]koző
kĺiteles vise|nĹ Yí|le|koző nem kótelezhető a saját költségén történ6 visszabontásta és lz ďtákaft
munkaĺészek |áthztővő tételére, ha a jelen pont szednti bejelentési k<itelezettségnek eleget tett és

Megľendelő a Yá|1a]kozó bejelentését kĺjvető 3 (hátom) mmkanapon beliil a pńbav.lzsgálł és
ďenőzés céljábő|nem jelent mę.

3. Munkateľi.ilec
Á Vállaikozó köteles a hatősĘ és a Megeĺdelő e|őkásai szerint a munkateríiletet elkeĺíteni,
frgye|meztető je|zések elhelyezéséről gondoskodni. Á Yáüz|koző kóteles a sajät tevékenységtből
száĺnazó ht'lladékot folyamatosan összegylijteni és a munkateriiletőI saját költségén elsza]]itaĺĺ es a
munkaterĹi'.leteq valamint annak ktizyetlen k<imyezetét a tömlelektĄ szeméttől és hu]ladéktól
meflteseÍr taÍtaflj'

A hulladékb őL származő bevétel a Y á|Ja|koző bevételét kéoezi.

/o?-'ł.



YÁ|\ą\koző a kivitelczési munkák soĺán keletkezőveszélycs ćs llctn vcszélyes hulla<lékok kczclćsórti|

(gyriités, clőkczclés, sz-állítás, hasznosítás, áttaLmatfanítás) a vĺlĺratkozó hatályos iogszabályok szcriĺrt

góndoskodni kötcles. A kelctkező hulladék azon tészénck, aĺncly a l<ivitclczés sotáĺ a hclyszíncn ncĺn

Ĺedil felhas znáIá,sĺa, Válla]kozó koteles gondoskodni annak l'rasznosításĺa cngedéllyel tcndclkcző

vä||a\kozástészóte törtćnő átadásátőI,a nem hasznosítható hulladćkok e|szá|litásáről és áĺtalom'mentcs

elhelyezéséről.

4.Yá]llilkoző a munkźůatok sotán nem vehed Ęénybe a közutak teľülctét nkodásta, tarc|asta.

5. Á Váltalk ozó kfu elkcĺiiléséte vonarkoző kcitelezettsége:

Á Vállalkozót tethelivalamenn}Ą' lęíĺ elkeĺiiléséte vonatkozó kötclezettséB,igy kĺi{onösen aYá|fa|koző

által a Munkák végzése céljából ĺgénybe vett éPiiletel{Íő] Vállalkozó tevékenysége vagy mulasztása okán

lehulló tfugyak alta| okoztzkfuért va\ő felelősség. Yá|Lalkoző felel a biztonság1 előíĺások betartásáétt,

továbbáa Ĺalesetelhárítási előírások szetinti valamenný védő- és biztonsági intézkedésérr

Á Vállalkozó felel az áJalr- a tfu.gyi munkák kivitelezósével összcfiĘőeĺr i!énybe vett segédci,

a]ka|mazottaL meghatalÍnazottai,aIváJ1alkoző;i]letve szállítőitészéńI okozott kátokén..

A Yál]z|kozó felel minden Ęéĺyért, amelyet az előbbi kfuokból, balesetekből és hiányosságokból

eľedően a Megtendelővel szemb en támasztanak. A Yőł||alkoző a Me.gĺenĺlelővel szemben nem

hivatkozhat 
^o^,hogy 

a teliesítésnéI és a kivitelezésĺé| Ęénybe vett segédeinek a kiválasztźsőtnäů és

azok felĹigyeleténél t,sy já", e! ahogy az az adoLt helyzetben eVárhztő. A Vállalkozó mentesíti a

Megende-ĺőt az o|yanŔálĺtérfutésiĘények alól, amĄek a munlľíival és szoigáltaľásaival kapcsolatban

meĺiiłnek fel.

6. Á Megendelő jogosult

- más ,á11^|koző,^7 elvégeztetni a kifogásolt vagy hnĺyolt munkákat a'Yő,Jla|koző költségéte, ha

f,e1sző|it6sára a Yái]ą|koző a kifogásolt, vagy biínyolt muĺíkákat nem javiýa, illetve nem pótolia, a

Yál1z|koző gaľanciális felelősségvá|ląlásának megtatasávd'. Á fenti jog nem éĺiĺu' a Megtenđelő azon

joýt, hogy a 11. pontban foglalt, a szetzőđés tQ nąpot meghaladó késedelmes teljesítésével,l."i.ś"btä' 
,vagy ^szcĺződés 

hibás teljesítéséveIkapcsolatos e|áÄ1ásijogálva]'_ az ott említett feltételek

feĺnől1lÁsa esetén _ éljen.

- YállgJkozônak a ielen szeľződésben vállalt Íe|adatai dlátÁsźtvĺ| kapcsolatos tevékenysęgét önállóan

vagy meýlzó1evéúelellátott képviseIĄe ĺévén elienőrŁni olyan móđon' hogy Vállalkozó teljesítését

Megrendelő ez táný tevékeĺlysége ne akzdáLyozza.

- břmety pótrnunlĺát m:{s vállalkozôva| e\végeztetni' figyelemmel a Kbt. tendelkezéseiĺe.

7. Megtendelő köteles

-Yá|1iJkoző ú:szétęa kivítelezéshez sziilsfues munkateriiłetet ĺendelkezésĺe bocsátani.

-Yál]ąJkoző tészérc a szeruődés szerinti dljakatmegfizeti.
- a 322/2075. (x.3o) Kotm. ĺenđelet qląpjáLn sajátmagavągy nevében e|jatő szeméIy (szervezet) ĺéven

ellenődzni, hogy a szerződés teljesítése soĺán a VáIlalkozó teliesítésében lozáúő|łsa Kbt. 138. s (2) és

(3) bekezjéséňä foglaltaknak megfďelő alvá]1z|koző vesz tészt és az alvź,J]gJkozói teljesítés atőaya

nem haiadj' meg 2 Kbt. 138. $ (1) és (5) bekezdésében meghatáĺozott éftéket.

8.A Kbt. 138. $ (3) bekezdés e a?zpján a Ya]]alkoző e szetződés megkötésének időpontjában

bejelentette o"uń.onyĺ oly* ahváÄ|c]kázőjá1 e|ĺ a szenődés teljesítésében tésztvesz, és a bejeleotéssel

"gy"" 
ĺyibtkozlkattőIi',bogy ,, ánalu-Ęéĺybe venni kívánta\vĺ||aJkoző ĺemá|f aHzarő okokhlrá,Jya

,íitt. ĺ.YáJ]a]koző 
^ ",,rződ.s 

teljesítésének iđőtartamz alatt köteles a Megtendelőnek rninden

további, a te1iesítésbe bevonni kívánt alváJ]a]kozőt előzetesen írásban bejelenteni, és a beielentéssel

együtt ,.y,]^ú,o,n a1;;;ő\bogy az íIta|a€éol'b. venni kívánt a|váIakoző nem ál1 abzfuő okokhztalya

alzn.

9. Megĺendelőnek joga v aĺaz adottmunkafŁist Leálbítaru,haaz ĺema tervnek és az eLvátt.ĺĺĺőségnek

megfeielő. Ut^sít^sa- szeĺínt a hibásan teljesített részt - a garunciá)is felelősségvál7a|as megunÁsa



mellett - rrrcgfclclő módon ú,ira kell kivitclezrli, atlrclrlryibcrr az szakszcďlct.l tlctll lavítJraľ<i. Áz
újrakivitclczćsi t<ibblctköltségek aY álIa|kozőt tcľlrclik.

Á Megtcndclő, illetvc az ahta|a kijelölt szervczct vagy személy jogosult a kivitclczósi lnunkákat
folyamatosan cllcnőrzi. Á munkavęgzésnek az aiánlattótcli fclhívásban és dokumcntációbarr, valamilrt
a nyeftcs aiánlaĺuk mcgfclelőeĺl kell ttirténnic.

l0.Megrendclő utasítási jogának gĺakor|ása

Yá|Ia|kozó kötclcs Megĺendelő által adott valamcnnyi utasítást teliesíteni, cltekintvc attő|, ha ez
jogszabáIy, hatósági tendelkezés megsértésére, ava'gy a vagyonbiatonság (ideértve az adatvagyont is)
veszé|yeztetéséĺe vezetne, nrivel ilyen esetben jogszcľűen megtagudhaĘa a Yá|la|koző az utasítás
teljesítéséĺ Megreĺrdelő vagy bármĄ nevében e|jfuő személy célszerűtlen ésfvagy szakszerritlen
lĺtzsításá.,ta Yí|Iz|koző köteles Megĺendelő je|en szer'ződésben męgnevczett kapcsolataĺtójának a
figyelmét haradékta|enul írásban felhívru. Ámennyibcn felhívás ellenére is fenntatĘa es íľásban
megeĺősíti Megendelő az utnítÁs\ úgy kóteles azt végrebď1tzni" kivéve, ha az utasít{s teliesítését

iogszerűen rnętagadhatia VáIlalkozó.
Megtendelő utasításđ a teliesítést nem tehetik terhesebbé YaJla|koző számĘva. Felek ĺóýĄ hogy
Yá|la|koző teliesítésének terhesebbé tételét kiilcinösen ncm ielenti az a kötíilmény, ha olyan utasítást
ađ Megrendelő, amely azt a cÁIt szo|gllja, hogy a szerződés teljesítése alatt is a lehető legteliesebb
mértékben mfüödienek a meglévő tendszerek.

ĹI.Y ílla|kozó kötelezettségei

Á VáIlalkozó kötelezi fragát a szerzőđéses feladat teljesítéséte, az a1á,n|ztáhan és a szeĺződésben
foglaltak ů"plá,l továbbá a tevékenység végzésének feltételeit aYáLLa|koző rigy köteles megszeľvezn!
hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szalcszerti, gazdaságos és hatátidőte történő beťejezését.

Yá|]a]kozó kóteles továbbá a munlľához sziikséges anyagok beszeruéséte.

A Yái]zLkoző kóteles a kívitelezés időtattamaĺa az Ąanlatéteh felhívásban meghatfuozott
felelősségbiztosítást kőnivagy azt kiterjeszteni és azta szerződés megkótésének flap|á;lgMegtendelő
felé Ęazo|nt a[&tnq bogy a felďősségbiztosítási kötvény eľedeti péLdáĺyát bemutatia és eg5r másolati
pé|dáĺyá,t áĺtz.dia a Megreĺrđe|ő tész&e a szerződés megkötésének o"P1á'r^.Yźĺla|koző kôteles a
felelősségbŁtosítást a teliesítési l:o;tÁĺtdő |eiánÁą illetve a tényleges teliesítést követő 15 o"pĘ
fenntaĺtani.

YíJLdkoző k<iteles a kivitelezés soľán goĺdoskođni a munkavédelĺni és balesetvédelĺni tűnendeszea
és környezetvédđmi előírások betanÁsfuő|. Á mun.kavedelni eszközöket és betendezéseket a
Yál|akoző köteles biztosítanamunkavállalói tészéte,hogy abiztonságos kivitđezési feltételekadottak
leg5renek. AVá]La|koző fe|adztaa munkaváIlalóitészérc az e7őzetes,iJLewe az időszakos munkavéde|ĺni
oktatások n.egÍĄttása és a munkavédelĺni okatáď naplóba valőbeiegyzése, az oktztasontésztrevőkkel
vł|ő a|áfuatatása. Á Yállalkoző a muokavállalói rcszétekötclcs aml:nlravégzéslrez sziikséges minősített
egyénlvédőeszkozöket biztosítani, azok visđését a munkavégzés Ąes időtaľtĺmĺ ďłtt megkövetelni.

Yállalkoző z mlx*zvĘzés soĺán kötďes betartani a' 4/2002. (ĺI. 20) SzCsM-EtM rendelet szerinĘ
építési fotyamatok sotán megvalósítanđó minimális munkavédetmi követelĺnényeket rcgzítá
ľendeletb en etőíttzkaĺ

A munkateńilet igenyb evétęLéhezsziilrséges engedélyek beszerzése aýől|a|kg7$ fe|adat^.

2' 2Q'u?-.
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Vállalkozó kotclcs gondoskodni a szeĺződés teliesítéséhcz szükséges anyagok.' ]rcľcrr<lczćsck'

eszköztik, gópck fclhászná|ásához szükséges engedélyek,.tanúsíwányokbesr'etzéséről is' biztosítania

kell tovább7 azokkcz.e|ési, karbantartásí\eíĺásának, utasításának bctattását.

72.A Yá12e|kozónak a szetződés megkötését kovető 10 napon belül kivite|i iitemtervct (oľg'anizáci<is

tervet) kell benyrijtania a Megrenáelő nevében cliáró műszaki. cllenőr tészérc. Á fenticken tul

Vállalkozón ak a szcnődés melkotésétkóvető 10 munkanapon beliil akuahzá|t ütemtcrvct kcll

benyújtania.

13.Á Vátlalkozó a kerii'le a, az )ntézmények működési ícltételei és az egyéb ĺendelkezések figyelembc

vételével végezhet héwégen is munkát, azogban zhéwégmunkavégzés esetén e[őĺe leadott (egalább

1 nappal jőr. leađottj névsorban szeľeplő személyck aftőzkodhatnak a munkaterületen. A

munkaiđőn kívtiĺi és ahétvég,munkavégzés^sotánvezetői engeđé1y beszezése szükséges.

14.Á közterület foglalással kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelit annak igénybevétele az

onkormányzat megfelelő rendelkezései alapján toténheĺ

5. Többletmunka és pótmunka

7. Szerzőďő Felek tógzítit hogy tartalékkefet kikötéséfe nem keľiil soĺ, ez&t tobblet-és pótmunka

tartalékketet teĺhéĺe řaa "ľ.'í.lése 
nem lehetséges' A többlet- és pótĺnunka vý*ýe1ek:zfuő|aga

kozbeszetzési eliárás ketetében kötott szerződéstevoĺatkoző elóíľások megtattásáxĄ a közbeszetzési

töľvény voĺatkoző ĺeĺrdelkezéseinek betaľtásával kerii]het soľ.

6. A munka befeiezésének hatáđdeje

1. Teljesítési hatátidő: szerződéskótéstől 60 napĘ tľtó hatÁrozottidőtzrtam.

Á teljesítési hztárfldő a - Megĺenđelő által is elfogedott 
'

áwéíeke vonatkozó iegyzőĹönyv febľételének időpontját ielenti.

Megrenđelő ĺyiatkozza,Vál|alkozó tudomásulveszl,hogy ĺszeĺzőđés hatáĺiđőte történő teljesítése a

Megrendelő kiemelt éĺdeke.

2. Yá]Jdkozó köteles Męgtendelőt minden otyan köĺiilĺnényfőt haladéktalĺnul értesíteni' 
"meV 

a

vá17a!k ozáseteđrnényes 
"e{a,,,^gy 

kellő időĺe v aLő eLvégzesét &inti Ezen éľtesítés a szeĺződés szeľinti

tďjesítési hztj6rdőt ĺ.ď -aaä'ĺtja, a Megrcndďő késedelĺnes teljesítésből eĺe{! 1öruénĺes 
és

szlrződésenatapuló iogait nem eľĺ"ti' ĺ. aauaeataaĺéľtesítés elmulasztísából etedő kfuéxtYäl]e|koző

felelős, utólagosan n"ň hi.,atkozhat ebbéIi tájékoztatÄsikötelezetsége męsértéséĺe đőnyök szeĺz,ése

cé|jőbő|,kötetezettsége, felďőssége kimentése eľdekében.

3.A Szerződésben mę;hztátozott hatáĺdők beratźsáva| kapcsolatos cisszes költség a' Yállz|kozőt

terhd a vái?a|kozi>ldíi; feliil egréb koltség megtéĺítéséľe Yál]zJkoző nem iogosulĺ

4.Yáůla|koző az 1.pontban megýztÁtozott haĺáĺiđőhöz képest előteliesítéste jogosulq a Męgteĺldelő

előzetes fu ásb eli hozzájáxliásőľ a7.

7.Yáĺ|La|kozői dfti

|.ýcJią1koző a szerződésszeríĺte\esítés esetén az a]źbbjakbznmeghatfuozott móđon iogosult díjazásta.

AYá1]alkozó a je1en szeĺződésben, az ajátlLattételi felhívásban, ajáĺlattételi dokumentąclőban és az

ajáĺllztbaĺ ĺogzííetfeladatok elvégzését az alábbivaJ]a'kozői díjak me1lett te1jesíti:

\ůr\ \



nettó vállalkozói đíi + ..............- ĺr^

összesen bĺuttó ví||ąlkozőí dii. ... .. |1t, azaz forint.

A szerződés és a kifizetések pénzneme forint.

2.A szetződés soĺán az egyenes ÁFÁ fi''^''' zítozás szebőJyu az ĺráĺyzdők.

3.A vállalkozői Ą áttaJánydlj. Az áa|ányfuas vállalkozói díi összeg mĘban foglalja az aján|attétch
felhívásban és dokumentációbarE valamint a jelen szeĺződésben meghatározott tartalom
megvalósításának költsegét és a megvalósuláshoz szükséges itt nem tészletezett kĺiltségekct is, a
kivitelezési munkákat a munkadíjat a tevékenysóggel kapcsolatban fizetendő minden đijat, az
anyagköItségeket, a közvetlen gepköltséget a fuvatozási és ĺakodási költséggel együtą az á|ta|ános
koItségeket' a kivitelezés sotán a Vá]Ialkozó által íelhasznáIt építési víz és eneĺý, gáz, vilany)
bekedilési kciltségét is.

5. Vállalkoző a vźi7a7kozói d{on feliil tobbletľnunkát. illetve egyéb költségtérítést vagy díjigényt jelen
szeĺződés ketetei kózott semmilyen formában nem számolhat fel.

6.Felek rcgzíĺt hogy a 322/2015. (x.30.) Korm. tenđelet 28. $ (1) bekezdése a]zpján a Felek a
szerződés megkötését követően az ánzott költségvetés tételci tckintetében egyeztetést folytathatnak,
amelynek sotán a beepítésre keÍülő egyes tételeket véglegesíthetik. Ebben az esetben a fenti Koľm.
rendelet és a Kbt. alapiánkella Feleknek eliámiuk.

8. Fizetési feltételek

L Á Vállalkozó - a'Megĺendelő írásbeli teljesítésigazolásának kézhezvéte|ét kcivetően 7 végszátiz
benýtásfua jogosult a következők szednt:

Yépzánia benýjtásfue Yá|lilkoző a készte jelentest követő sikeĺes és hiányalan átadás_áwétdt

Ęzzo|ő iegyzőkonyv a|áíĺásőt kcivetően iogosult.

2. Tattalé|d<etet nincs.

3. A szenődés sze.i''ti és a jogszabályoknak męgfelelő szám]z kiEzetése a Pdr 6:130. s (1)-(2)
bekezdésétől eltéľően, a l(bt 135. $ (1)-(3)' valamint (6) bekezđései" valamint 3f2ĺ2O15. (x.30)
Korm. tendelet szednq átrralással töťténik.

4. MętendelőaKbĺ 135. s (łbekezdése a|zpjźnaszev,ődésbenfoglďt,atatalék&etetésáÍanélktil
szátnitott ďenszolgáltatás So/o-őtt e|étő été|ďl előleget biztosíq előleg szín:ia đlenében. Az e|őIeg
a v égszámJálból kedil levorľásĺa.

5. A számlát a Megtendelő Budapest VIII. kerĹiletJózsefuátosi ontomĺnyzattészétekell kiállíani és
benyujanĹ

ó. Á beruházás fedezete ĺészben a Budapest Fővátos Önkoĺĺnányzatz és 2 $gr|ePest Fővátos VIII.
kertilt Józsefvátosi ontotrn,ĺnyłrt kozott megkótött Támogatási Szeĺződes keľetében történik.

7, A szetződesszerű és a jogszabáiyoknak megfelelő szán]ák kifizetésének pénzneme a foĺint (HUĐ.

Żł",łq7,.
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8.trelek tögzíĺk,hogy a szám]ázás és az e|számo|ás mindcn esetben a mindenkor hatályos jogszabályĺl|<

szerint tortónik' figyclerňmel a száĺĺiázásta és az clszámolásra vonätkozó iogszabályok lratálylra

lépésének, illcľvc hatályon kíviil helyezésének, valaĺnint módosítás esetén a módosított rcrldclkczós

hatáLyb a l ép ósénck időp ontjára.

9. Megtendelő kósedelmes fizetése esetén aYá|}alkozőt a Ptk. szednti késedelmi kamat illcti mcg.

10.Á kiíĺzetések trkjntętéhen hivatkozllnk az, aĺ1őz,ás ľendjéĺől szőllő 20a3. évi XCII. törvény (Áĺt.)
36/A. $-áĺa, továbbá az á|LamheztatúsńI szőLő 2011. évi CXCV törvény 41' s (ó) bekezdésében

foglaltakĺa, amely szeĺint a k<jzbeszerzés eĺeđményeként nem köthető érvényesen szetződ,ós olyan jogi

személlyel, jogi személyiségget nem rendelkező szet-ĺezette| illewe szetződés a|apján ncm teliesíthctó

kiEzetés olyan szervezetrészéte, amely nem minósül át]árhatő szeľvezetrrek

9. Mííszaki áLtaďáLs.^rrrétel, hasznáĺatba vételi engedély, utó-fďĺilvízsgálat

l.Felek kiielentik, hogy a jelen szetzőĺfés keretében megvalósuló beruhŁás kivitelezési
tevékenységénekbeÍejezését követően műszaki őradá,s.áwételt kď lefolytatni.

Yá|]a]koző köteles Megĺendelővel írásban kózöIni a szetződéses feladatok teljesítését (Készre
jelentés').

Á munka Yá|tdkoző aJtah készrc ielentését kóvetően Megtendelő ťűzi ki az ätadás-áwéteh e|j^tás

időpontiát és arta a jogszabáLýan megjelölt szervek képviselőit meghívja' A kivitelezésben

közreműköđő a|vál7a]kozőkat aYa\]z1kaző hívja meg. Á mrisziki áađás-áwételi eljátás megkezdéséľe

csak akkoĺ keriilhet soÍ, ha a ielen szeĺződés szednti munkák elkészi'i{.tek, és a sziikséges

dokumentumok (megvalósutási terv, felhasznált és beépített anyagok jegyzőkönyve\ szállítólevelek,

stb.) hiánytalanul ĺendelkezésĺe állnak, és a Megĺendelő tészéte Łtzdásĺĺ- kediltek.

Az áadás-áEĺ'ételi etjáńst a késztejelentést követő 3 napon belĹił meg kell kezdeni . Az átgdás-átvételi

eljfuásĺa 72 ĺapĺĄtl nzp őiI tendelkezésre.

Ámennyiben a Megĺendelő a szeuőđésben meghatáľozotthatándőt kóvető 3 napon belíiĺ nem kezdi

11rcB Lz átzdás_áwéteh eliáńst, vagy megkezdi, de a szenődsben - e Ptk. 6z247 $ (2) bekezdéséte

figyäemme| _ megbatátozotthatáĺđőben nem Í€1ezibe, aYáIlalkoző kéréséte a teljesítéďĺgazolást

kőteles kiađni.

2.A m1szaJi átadás-ítvétei e\áĺásrőI3 péIdányban jegyzőkönyvet kell készíteni' amiből 1 pé|díny a

Megtendelőt, 1 példány Ped€ a Yől]a]kozőtilletL 1 példánypedĘ amitsza|ĺ ellenőré.

3.Megreĺrdelő a mťtszą|á átadźs-áĺwéte| sotán köteles a munkát megvizsgáIni és a vizsgáIat fupjő^

fefeđezett hibákaq hiáĺyosságokĺą azok |<ljavĺtÁsáĺĄ pótlásának hltźo.đejét iegyzők<inyvben
tögzítenl.

Ha a jegyzőkönyv blbát,hibajegyzéket taľta|maz, al<kot' azt aYáJ]aJkozőnak alá kell 1mia azzĄhogy
Yáilz|kőző a\ĺbĄegyzékbeĺ foglaltakĺa észtevételt tehet melyetł|:llbajegyzékben tögzíteni kell

4.Yől7a]koző köteles 2 Megĺendelővel közosen felvett hiba- és hiánylista alapjáĺa 52iilrséges javításokat

aklďlzón.hlá,ĺypőrJźsiha.táiđőĺe, saját költségéĺe ďvégeznĹ Megendelő köteles a feĺĺjavitźsok előírt

I. osztahý, jeiěĺ szeĺződésnek męfelető minőségben vaLő elvégzése után a kivitelezési munkákat

áwennl.
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Ha a Vállalkoző a javítast fuásbe[ felszólítás ellenére nem végzi el, a Mcgĺcnl<lclő azt a Vállalkozĺi
költségóĺe elvégeztethed, és ̂ z igy fclmcrült költségeket jogosult a Vállalkozó szánrĺĺľa
towábbszäm]aznlagarancnlis felelősségvállalás megtartása mellett. Á fenđ iog ncrn órinti a Mcgrerrclclő
azon jogft, hogy a 11. pontban foglalq a szetződés hibás teljesítésével kapcsolatos clállási jogÁva| _ az
ott említett feltételek Íenĺä|lása esetén - éljen

S.Nem tagadható mę1o az áwéte| a munka olyan jeientéktelen tĺbái, hiányai miatt, arnclyck a
kijavításukkĄ Potlásukk2ljfuó munkák folytán sem akadályozzák a, tendeltetésszetűhaszná|etot.

6.Yőlla1koző a műszaki átzdás-ítwéteheLjárás időpontjában köteles Megtendelő részôre 5 példányban
átadnl a munkateríiLlet át^dása és a kivitelezési őJtapot közotti eltéréseket tatta|mzzô dokumenľációq
valamint azokztaz lĺatokat (teljesítrnény nyilatkozataz összes beépített aflyagĽa' hulladék nyilrrántattó
lap, hulladék befogadó nyiJatkozaą felelős műszaki vezetői nyi)ztkozat, villámvédelmi vizsgáiat
jegyzőkönyv,elleĺőtző, m&ési jegyzők<inyvek cs egyéb mlnőségi vizsgálatok eteđményei stb), amcly a
szeződésszerű teljesítes szerinti elbíľálásához és az elvégzett munka átvéteĺéhez szilkségesek.

7.Az esetlęes sikertelen áadás-átv étel kőltségei a Y á11a1koz6t tethe]ik.

8.Ha a Megtendelő eryes munkatészeket a teliesítés e|őtt áwesz (ďőzetes átzdás), ezek tekintetében a
káweszéLy az áwétel időpontjától a Megtende|őrc szá]I át,

9á jelen szeĺzőđe.s aLkot tekintető teliesítettnet ha a munka első osztályú minőségben, hiba- és
hi,ánymentesen elkésziilt és azt aYáJ]a|koző a Męgendelőnek átzdja sikeres és hiánytalan áadás-
áwéteh e[1fuás befejezésével valamint a teliesítést 2 \,{egĺendelő teljesítésigęol.ással igazolta.

t0.Az eĺeđményes ítzdás-áwéteh e|jfuástő| számított 1 éven belíil a kivitelezési munkát újból rneg kell
vizsgíIni (utó-feliiĺvizsgá1aQ. Áz utó-feliilvizsgflatreszhaŁáÍidők az áýett részmunkák Megĺendelő
áItah áwételének időponĘ átőI számitznđóak. Á Megtendelő készíu, eIő az utő-feliilvŁsgálađ eLiáńst és
hívja meg atta az étintettekeĺ

Áz utófeltilvizsgálati eljáľás során Felek jegyzőkönyvetvesznek felaz ęszleLthibákÍóI' hiányosságokól.
Á Yálla|koző a hlbajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a Megtendelő által átadott
htbajegyzékben szereplő hatftidőben megszi.iĺrtetnĹ Áz utófďiilvizssálati e|iá,täs során észlďt hibák
tekintetében egyebekben a mťlszaki átzdás-ätvéte| során észlelt hibák esetébeĺr követendő eljáńs az
iráĺyadő.

10. JóľálLás és szavatossĘ

1'Jőtźi]ás;
Yál7a]kozó ganntzljaz
- valamennf' jelen Szenődésbeĺ es aĺmak alapiő,tképező szeződéses okmányban mę;hatÁtozott
paraméteĺ és mriszaki adat elétaé;
- hogy az áIr.|ą létĺehozott munka etedményeként léttejott ĺendszeľ min$s{gg mind a felhasznált
anyagot mind a munkĺ etedményeként létteiött ľcndszcĺ szcrkezete és kivitele szenlpuĺĘútb(i zz
érvényes magyaÍ szabványoknak és előíľásoknak męfelel és a szetződéses cél eléĺését maĺadéktalanul
biztosítia,
- z szetződés szednti munlcák szakszeďl és hibátlan elvégpéséq a vonatkoző szabvänyok és előíľások
betattását,
A'YálJa|koző jőtáJIáLsí kötelezettségének időatatla az átadá,s-áwéte||ezátásátő7 számított
hónap (ajá,n'Lanevő ajanlatáĺakmegfelelően). Ez alólkivételt képez az,haaiogszabály ennél hosszabb
időt vagy kötelező rlkąlma55dgi íđőt aJJapít meg amĄ esetben ez a hosszabb hatánđő a jőtÁ,|1ás

időtattaÍÍLa. Ezen felul YáLla|koző garantalja a beĺendezéset szakipaĺi szeĺkezetek megfelelőségét a
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műszaki előírásokban, valamint a hatályos jogszabáĺyban eiőírt kötelező alkalmassági (szavaĺ.ossági)

ideie alatt.

2.Szavatosság..
Yá1]a|kozőt az átadás-áwéte||ezárásátő| számított 1}bőnapigkellékszavatossági kötclczettség tcľlrcli,

melynek szabalyľLt a Ptk. tarta|mazza. Amenrlyibcn a beépítetĽ anyagok gyáttőja ä|tal váI|a|t időtaľtarn

.,,.,él ho,.'"bĹ, "kkoľ ęz az ídőtartam táĺlyzđő. Yä|Ia]kozó szevatolja, hogy a műszakilag és

rninőségileg kifoýsolatla" kivitelben, a vonatkoző fnagy^t és EU előírásokban és szabványokban

m.gh^{á,ołoft G. osztz\ý) minőségben teljesít' Á nem I. osztályu teliesítest Megľendelő logosult
Yá,ía|koző koliség&e és veszélyéĺe - a ga.raĺc|áJis felelősségĺ'állalás megartása mellctt _

ťritakivitelezt"toi, m.iy.t Vállĺlkozó köteles haladéktalanul eIvégezni. A f9n1 jog nem érinti a
Megĺenđető azon joýthogy a11. pontban foglalt, a szerződés hibás teliesítésével kapcsolatos elállási

jogáva| _ az ott eĺnlített feltételek fennállása esetén - éljen.

3. Gaĺanciális időszak vďamint hibaiavítás az elvégzett munka tekintetében:

Á gatanciáIis időszak megkezdődését követó 12hőĺappa7 (mďý'azt követően a gaĺ:nďĺá1ls időszak

,cfcig évente a Megrenđelő álal meg1elölt időpontban) a Megrendelő és a V'állalkozó közös

felí"L'g.'íl" ĺbe1ő,.tásĺtart. Bármely, aMegĺendelő képviselőie ÁltĄabejfuás sotán észlelt hibát és/vagy

észĺevétělt aYőJ1aJkozőköteles n},"1. (8) napon bďĺil orvosolni vagy ha ez a köĺiilményekbőLvagy e

hiba jellegébő1 ađódóan nem lehetséges, a lehető legróviđebb, Felek á\tzl megszabott hatáĺiđón beltil.

Á gaĺanci,ális és iótállási iđőszak tattzmán belĹil bármely a Megtendelő által felismert hibát koteles a

Yđla1koző az adotth7bzfeléie tortéuő írásbeli bejelentést követő nyolc (8) napon beltil orvosolrri" vagy

ha ez ak&íilményekbőlvagy a hiba jeltegéből adőđőaa nem lehetséges, a lehető legtövidebb, Felek

á|tzJ megszabo tt határidőn b e1ü1.

A gannąá,lls időszak [eiőtát mege|őző hamrinc (30) napon b.lil " Megtendelő és a Yál]a|koző

köäsen tijabb fetiitvizsgláIati bĄá,tásttaÍtanak Bá'*"ly, a Megtendelő képviselője ĺlt|7aejaas soľán

észle1tL,lbát é"/,^gy észtevéteĺt aYáů]aLkoző köteles nyolc (8) naPon beliil9ľvos9s.o"gy ha ez a

köriilményekből vagy a h1ba jellegeből adódóan nem lehetséges, a lehető legövidebb, Felęk által

megszabott hatftidőn beliiLl.

Á gatanciális időszakban észlett hibák tekintetében egyebekben a műszaki áadÍs-áwéte| soľán észlelt

hibák esetében követenđő e\1átás aziĺányadő.

Ámennyiben a Felek kö zottvita tásladna anő\hogy a hiba hit{ teljesítés, alĺ&rct és yz.tlyeĺ esetekben

aYá|talj<ozőköteles olyan fiĘetlen szakértő źlJÄsfog|aLásítt kikémĹ amelynek đöntését a Megendelő

is előzetesen e|fogzdja.. Az ĺy." fiiggetten minđkét FéIte kötelező éwéný. Á fiiggeden szakétővel

kapcsolatos valamennyi költsęget aYá|]z|koző kötelęs viselnĹ

6 yáll.lkoz ő a jőtźi1ásíidőszak leteltét követően is a fentielĺ' illetve a jogszabahyolba1.1eghatátozoĹt

módon továbbia is felel minđazon aĺryagot beĺendezések és mmkák hibás teljesítéséétt, amelyek

esetében a voĺarkoző jogszabályok vagy i fenielőítások hosszabb szavatossági iđőt Á|ląPi1nnk meg.

ťL9zetzőúést bizĹosító melléldsötelezcttsĘe'k

1.Késeđelmi kłitbér:
Ámennyibe nYäl;aJkoző a szetződés szednti bármĄ kötelezettségéthatindőben nem t.li..íą illetve

fetzdatalĺak teliesítésével olyan okbó| amelyért. felelős késedelembe esik, késedelmi kótbért köteles

Ezetĺi.
Á késedelmi kötbét météke: 0,5,/o/naptÁinap, összesen maximum a nettó ellenszolgáltaas 15o/o-a.

Á késedelmi kötbér számitása: a késedelem első n^pj' a teijesítési hatÁĺđőt k<jvető 1. munkanap.

Ámennyiben a Váilalkozó z késedeleĺnbe esés első rĺapjátő| számított 10. napig nem teljesíđ a
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késeđelemmel érintett feladatot, akkor a Megrendelő a késedclcmlrc csós 11. ttapján jogrlsult n

szętződéstől elállĺri és a meghiúsulási kotllćľt crvényesíteni.

,Ą Megĺcndclő ferrĺek szeĺinti clállása esctébeĺr a Megrende|ő e szar,r.őclćsszcgésľc vonatkoző
szabályok szednt káĺtéĺítést kövctclhct. Á fenti esetben e Yátla|kozót a Mcgĺcndclő elállására
tekintettel káľtérítés nem illeti mcg, ćs ncm jogosultvá|la|kozőidíjta sem.

z.Hibĺís teliesítési kôtbér: Méĺtéke mcgcgyezik a késeđelmi kotbérĺe vonatkozó méĺtékkel. Hibás
teljesítés esetén a Megtendelő á]a| történt bejeIentés és a javtrható hiba rnegszüntetése közötti
ídőszakĺa teĺ|ed ki.

3.Meghiris ulási kötbér:
Ámennyiben a Vállalkozó je|en szetződésben meghatfuozott felradatait ĺészben vagy egészbcn nem
teljesíti - ide értve kiilönösen 

^zt 
az esetet is, amennyiben a Vállalkoző a Ąesitéssel olyan okból

amelŕĺt fďelős 10 napot meghaladó késedelembe esĄ vagy hibás teljesítés csetén a hibát 10 nap alatt
ncm iavíĘa ki teljes köđcn. és Megtendelő ezétt L szeĺződéstől eJáIl - a Vállalkozó meghiúsu}ísi
kötbért kóteles Bzewi-a Męgĺendelő tészérc. Á rręghiús''lási kötbét mértéke a nettó ellenszolgáltatás
30o,6-a.

Á fenđ esetben aYá,J7dkozővaJ]a]kozőidíjra nem jogosulĺ Á meghiúsulási kötbér érvényesítése esętén
aYá[Ia7kozőval szemben érvényesített késedelmi/hibás teliesítési kötbét aYől7a1koz6 által Bzeteĺdő
meghiúsulási kötbét összegét csökkcnti' feltéve, hogy a Yái7a|koző késedelmi/hibás teljesítési
k<itbéľteliesítési" kötbét-frzetési kötelezettségének szetződésszeľűen eleget tett.

Á késeđelmi' hibás tďiesítési és a meghiúsulási kótbér összegét a Megrcnde!9 jggoqult a Vállalkoz.ónąk

iárő válLa|kozőí dĺj összegeből levonni, vagy aýá,JLaJkoző számátaközvetleniil kiszämtáant.

4 J őtźúlási biztos íték:
Megendelő a szęĺzőđés hibás teljesítésével kapcsolatos Ęények biztosítékaként legfeljebb a szetződés
szerinti általános foqalmi adó nélkĺil számított ellenszolgáltatźs 3o/o-át elérő &tékű jőtźůLá,si

bjztosítékot hatátoz meg. Á iőtÁilási biztosítékot a siketes és hiánytalan áadás-áwételi jegyzőkönyv
a|áiräsakot kell ręndelkezésľe bocsátani. Aiőtźllásr bŁtosítéknak a fenti időponttól aiótíů7ásiidőszak
iđőaĺtamáta kell rendelkez ęsrc áihliz.
Ha a YíDa|koző |llbás teliesítését a Megtendelő íÍásbeli Ídsző|ítÁsa ellenéľe nem javíýa, v€y nem
kíiszöb<ili ki' abban az esetben a Męgĺendelő iogosult a hibajavításta szabott h*iľĺdő|ejáttźt követő
Írapon a jelen szerződéstől elállni és a jőtźűÁsi biztosítékot haszĺálrlt Á Megendelő fentiek szeĺinđ
elźůlÁsa esetén a Megĺendelő a szętződésszqéstevonatkozó szabályok szeĺint kát&ítés Lövetelheq a
Yálla1koző pedĘ váI|alkozőí dĄľa nem iogosult, és a Megrenđelő ę|á|lÁsáta tekintettel nem illeti meg
kártédtés sem.

5. AiótáJlźlsi biztosíték szolglltztźsanakkĺitelezettsęgétYá|1etkoző a Kbt. 134. s (ó) bekezdés a) pontja
alapján nyrijthatja, vaJzsztÁsa szednt

Biztosítékokkal kaocsolatos esyéb ľendelkezések:

Á biztosítékot Vállalkoző vá|asztÁsa szerint az a]ábbibiztosítéknyujtási foĺnában nýiĘa:

o óvadékként a pénz<isszegnek a Megĺendelő [szerzőđéskiitéskot kittiltend{| vefetett

[szerzőđeskötéskor kitöltenđő| számil. fizetési számLájatatöttéĺő befizetéssel, átutalássĄ vagy

(ii) pénzugyi lntezmény vagy biutosítő áLta]váÁIalt gaĺanciavagy keszfrzető kezesség biztosításáva|

(iii) v^gy biztosítási szerzőđés alap1źLn lĺái]ított - készĺlzető kezességvál7alást tarta|maző _
kotelezvénnyel.



Á banki és biztosítási gatancia ĺyiatkozatnak feltéden és visszavonhatadarr Flzcté,src vo'I,.ttk()zć)

köteJeze'ttsé.gvállalást kell taĺtalmaznia az atapjogviszoĺy vŁsgpJata nélkiili iizctósi kłitclczetľséEte| 
^7'

atábbi minimáIis tartalommal:

- Pontos hivatkozás a ielen szetződésre,

- azt,hogy a biztosíték zYáL]a]koző teljcsítćsi kötelezcttségđ biztosítékául szolgál,

- a Megrendelő, mint Kedvezményezett/Jogosult męielóléséq

- avá]Ia|t fizetési összegéq

- az éwéĺyességi idejét'

- ĺyilzď<ozatoq hogy feltétel nélkiili és visszavonhatztJan,

- ĺy.sJzrkozatoq mely szednt a Kedvezményezett első Ęénýeielentéséĺe kifogás és vita nélkiil a vállalt
.fizetési összeghatáĺĄbámflyen összeget vagy összęeket az Ęénýeielentéstől szátnitott' 5 banki
munkanapon beliil kifizetnek a Kedvezményezettrrek anélkiĹ hogy a követelés alapját vagy iĺdokát
buoĺyíania kelljen.

Á biztosítási szerződés ů"piő-kiállított _készf:zető kezességválla}ásttałta|mazô _ kötelezvénynek _
a biztosíték jeltegéből ađódó lehetőség szednt _ ug5rancsak tata|maznz kď a fenti adatokaĺ

Á biztosítékok ađásŕ,ĺakelmulasztása silyos szerződésszegének minősül aYáJlalkoző tészétő|.

Megrenđelő a biztosíték futamidejét követő 30 napon beliiĺ kciteles a Vállalkozőnak abankgatancn
nyilatkozatot visszaadni

Á biztosíték tendelkezés rc á|Iőösszege a Megrcndelő követęlésének kieléýésével csökken.

12. Kapcsoĺattartás

1.Á Vállalkozó köteles a mrrnkákĺa vonatkozó jogszabálý előírások szerint felelős műszaki vezetőt
kineveznĹ A Vállalkozó köteles biztosítani hog1ĺ a felelős műszaki vezető a kötďezettségelt a

vonatkoző jogszabáůyokkal összhangban teliesítse.

2á munka Ío|yarnatÁravonatkozó minđen jőváhagyásgmegtagadást, utasítást értesítést aYái|a]koző

tészérc kézbesítettnek kell tekinteni akkoľ is, amikot azokzt a fďelős műszaki vezető íL,łetre a

Męĺendelőtől.

3. Á felelős mriszaki ve'ető, va]amint a Szeĺzőđésben meghatxozoLt szakembeĺek személyének

megvahtoztaľása esetén aĺĺólhalađektalanul értesíteni kell a Megtendelőt. E köĺben a I(bĺ 128. s €)
bekezdéséb eĺ Íog|zltakn, továbbá z Kbt. 132. s-áta, figyelemmel kell eljápi. Felek ĺógzíĄ hogy a

Kbt. 128. $ (3) bek. ą|ke|mąz'ősa kapcsán Yá,Jla|koző írásban' köteles a szakembet lecseĺélését

mege|őzőeĺMegľendelő tészére a Kbĺ 128. s (3) bekezdése szednđ jogszabílyt feltételek Íenníl||Ąsät

íń,sĹan ĺgazo\Ą a szfüséges indokolással és doktmennrmok cszto|ásävaL

Á műszaki vezető cseté|e a szeuődés módosítását vonhatja maga utáĺ a Kbĺ 132. $ szerin1i

koĺ!átozásolĺ&al

4.Á Vállĺlkozó felelős műszaki vezetője:

Név: [szetzőđéskiitéskot kitöltend{|
Felelős műszaki vezetői ĺéýegyzékĺ szám fszetződéskŕitéskoÍ kitöltendől
Cím: fszenődéskötéskot kitöltenđő]
Teiefon: |szerzőđéskôtéskot kitöltend{l

\\, \

\\



Fax: [szctződéskötéskoĺ kitiittcnđő]
E-mai} [szerződéskötéskoľ kitöItendő]

5. A Mcgendcl.ő részéĺől a Vállalkoző részére utasításokat adó szcĺnólyck a Mcgľeĺrdclő ľészóľłil a
kóvetkezők:
Név: [szerződéskötćskoľ kitöltcndő|
Cím: [szerződéskötéskot kitöltendő|
Telefon: [szerződéskötéskor kitöltendő|
Fax: [szerződéskötéskor kitöltendő]
E-mail: [szerzőđeskötéskot kitŕiltendő]

6. A Mętendelő mliszaki ellenőte(i):
mriszaki ę|Ienőt edatal
a) neve (elnevezése): [szeľződéskiitéskot kitöltenđő|
b) címe (iĺányítószám, település, wtca, házszárrq cmclct, ajtő vzgy Pf): [szeľződésktitéskĺlľ
kitöItendő|
c) neĺ1,egyzéfu szána: [szetződeskötéskor kitöltendő]
d) Tel./Fax [szezőđéskötéskoľ kitöltendQ|
e) E-mail [szeľzőđeskötéskoľ kitöĺtendő|

7.Ámennyiben Felek által nęm rcgziten. minőségi illetve műszaki taľtalmat étintő kéÍdés meĺiił fel,
úgy Vállalkozó köteles Megendelőt és a műszaki ellenőrt haladéktalanul fuásban tátiékozaai, mzjd a
kapott uasításĺrak megfelelően köteles e|jámi, Felek tudomásul veszit hogy a mríszaki tattz|omhoz
képest a Munkát eltéľően végezntcsak a vonatkozó iogszabályi ĺendelkezéseknek megfelelően lehet.

13. Szerződés módosítása, megszűntetése

l.Felek rögziut hogy a jeten szetződés kózbeszetzési e\fuźts alapján keńilt megkcitésre, ezétt a
ki5zbeszetzésektől sző|ő 2o15. évi C)(LIII. t<irvény tendelkezéseit is alka|mazni kell a jđen szetződés
teljesítéséľe, módosíŁísáĺa és megszilntetéséte. Á ielen szez,ődés kiegészítése, vagy módosítása csak
fuásban, a felek közös męegyezése a|apján lehetséges.

A szerződés módosíťása soľán a Kbt. 141.$-ában foglaltak iĺányadók.

2. A Megendelő a szegődéstől a szetződés teljesítésének megkezdese előtt báĺ.mikoĺ e|Á|!!hat, ezt
követően a teliesítésĘ a szeĺződést felĺnoudhatia. Á megendeló e|á|lása vagr felmondása esetén
kciteles aYáJ7a|kozőĺaka dÍj atáĺyos tészét mqfizetni és a szeľződés mqgpziintetésével okozott kárt
megtéfíteni azzĄhogy akÁttaIanitás avái]aJkozói díjat nem haladhaĘa meg.

5. Á Kbĺ 143. s (1) bekezdése a|apján a Megrendelő a szen,ődést felmondhatja' v"w a Ptk-ban
foglaltak 52ę1fu1 elí||hat a szetződéstől a következő esetekben:

a) feltétlentil szíilséges e szeruődés olyan lényeggs móđosítása, amely esetében a Kbt. Ml. $ atapján
il1 közbeszezési elifuást kell lefolytatnŁ

b) aYáildkoző nembiztosíĘa a Kbĺ 13B. s -ban foglaltak beatásáąvw ł'Yőlla|koző személyében
érvényesen olyan iogutódlás következett be, aĺnely nem felel meg a Kbt. 139. s - ban foglaltaknĄ
vegy
c) az ĘUMSZ 258. cikke alap|án a kozbeszetzés szabalyainak męszegése Íni4tt ktitelezettsęszegési
etifuŁs indult vw Żz Euĺópđ Unió Bfuósága az E,I]MSZ 258. cikke d"pjá^ indított eljfuásban
kimondta, hogy az Euópar Unió jogálből eĺedő valamý kötelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tcirtént, és a bíróság aItzI megő,Jlapított jogsértés miatt a szetződés nem semmis.



6. A Megĺendelő kötclcs a szerződést felmorrdani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szcrint - attól cláIlni,
ha a szeuődés megk<itését k<ivetően jut tuĺlomá'sáĺa, hogy a sztződő fél tckintctébcn a kozbcs'l.ctzć'si
e|ifuás sońn|azaĺő ok állt fenn, és ęzétt|<l kellett volnazáĺĺjakozbęszetzési cl|árásból.

5. Á l(bt. 143. $ (3) bekezdésea|apjáĺ a Megrendelő, mint aján|atkérőkéntszerződő fél jogosult és

egyben köteles a szerződést fďmondani - ha sziikséges olyan határidővel, amcly lchetővé teszq hogy a

szeĺződéssel éĺintett íe|zđa:u- elJátásfuő| gondoskodni tudjon - ha

") a Vállalkozóbaĺl kózvetetten \řagy kôzvetleniil 25o/o-ĺ:t meghalarlń tulajrlnni részeseĺlést sŻ.etez

ĺ.alamely olyan jogi személy vagy ozemélyes joga szeľint jogképes szefiIezet, amely tclĺintctóbcn
fennáll a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában męhatáĺozott feltétel fennáll.

ą Vállalkozó közvetetťen vagy közvedeniil257o-ot meghaladó rulaidoni részescdést szetez valamĄ
olyan jogi személyben vagy szeméIyes joga szednt jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont kb) ď pontjában meghaľátozottvalamely feltétel íennáll.

6.Megtendelő jogosult aYőJtdkozősúlyos szeződésszęése esetén - írásbeli n,1iairozatávalazonnali
hata|7yal, Megtendelő kfutédtési kötelezettsége nélkiil _ a szerződést felmondani vagy attôl elállni.
YáJla|koző súlyos szetződésszeýsének minősiilő ok kiilönösen' de nem |rizátő|ag,ha

- a késedeletĺ,amýértaYá|Ia|koző felelős eléđ a 10 naPot;

-Yá]LeJkoző hibásan teliesít és a hibát 10 nap a]att neĺr javtt1aki t.lio körűen;

- Vállalkozó a teljesítést iogos ok nélkiil megagadja;
- Yá]Ia|koző jeLeĺ szetzőđésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős métékben megszegte, hogy
ennek következtében Megtendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;

-YálJaJkoző felfiĹggeszti a kifizetéseit, ellene iogerősen csőđ- vagy f'elrszźtmolźlsi eliátást ĺendelnek el,
Yá|]zlkoző legfőbb szenle a tÁtsasőę vfuelszámolásáĺak, męgkezdéséĺő| felszámolásának
kez d eménye zés &őL hatÁtoz;
- jogszzbáIyoIl,YŻgy a jeLeĺszetződéseĺ alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak
_ YálLaLkozô bárĺnilyen móđon megtéveszti az Megrendelőq vagy valótlan adatot szolglLtzt és ez
kozvetlen vagy kozvetett módon sulyosan lráros haľással lehet a lényeges szęrzőđéses kötelezetségek
teljesítés&e

14. Vegyes ĺenđelkezésekés e

1. Á jelen szerződésben nem szabalyozott kéĺdésekben a KbŁ, a Ptk., va|amint a vonatkozó
mindenkod hatáJy os jo gszab źly ok tányadőľ-

2.Felek kifeiezetten ,őgoĺk" hogy a szeződés tđiesítés&e a Kbĺ 140. s (1)-(9) bekezdése nem
tźnyadő.

3.ÁfelekmegáIlapodnĄhogy aszenődésteljesítésesoĺánközöttiikfetmediltvitásk&đeseketelőszöĺ
6egkíséĺlik kózveden tÁtgyalź,sok Ílqőn rcndeznL
Az-egyeztetés etedménytelensége esetén fotđulnak a bírósáĺghoz. Jognta esetéĺe a megrendelő

székhelye szerinti bfuősĘhzátő|zgos illetékességét kötik ki szerződő felek

4.Megtendelő és a Yí|]aJkoző tudomásul veszilq hogy a munka kőzbuzenés teljesítéséhez

kapcsolócĺik, így a nlnkz ellenértékének lrifizgé5g sotán az adőzás tadi&ő| szőIő 2003. évi xcil.
törvény 36/A. $-ának (1) bekezdését kell a]ka]nazĺĺ. A szo|gp|tltő tészéte havoĺta nettó tnódon
szź,mitoLt200.o00 foĺintot męhaladó összeget a mętendelő abbanaz esetben frzetklba

a) aYől|"|koző bemutzą átad vagy megkiilđ 30 napnál nem ŕgebbi nemlegesnek minősiilő
együttes adőĘazo|ásE
vLgy
b) a Vállalkoző akl1zętés időpontjában szeĺepel akoztartozásmentes adőzőiadatbázisbaĺ.



S.Ámennyilrcn a jclcn szcrző<]ćs báľmelyik ľcndelkezél^e órvćnytclcnnć vá|na, a szetzőłJ,cs tőblri ľćszc
továbbra is hatályos és ćrvćĺlycs tr.larad. I]bben az esctbcn a fclcknck olyan rncgállapodásra kcll jutniuk,
amely leginkább mcgfclc| nz ćrvćnytc|cnĺéváItľendelkczós crcdcti cćljának.

6.Á Megrendctő a Kbt. 13(,. $ (1) bckezdésében foglaltaknak ĺncgfclclőcn az alábbizkatĄa cJő:
a) YáL1a|kozó ncm fizcthct, illctvc számolhat cl a szcrződćs tcljcsítósévcl összefüggósbcn olyan
kóItségeket, mclyck a Kbt. ó2. $ (1) bckczdés k) pont ka-kb) alpontja szcrinti feltétcleknck ncnr
megfelelő társaság tekintetélrcn mcrülnek fel, es mĄek a nycrtes aián|attevő adókóteles iĺiveĺĺclmének
csökkentéséĺe ďkďmasak;
b) a szerződés tcljcsítésénck teljcs időtatama alatt tulaidonosi szctkezetét a Megrendclő számára
tn.ďsmeĺhetővé teszi ćs a Kbt. 143. s (3) bekezdése szerinti Ĺigylctckľől a Mcgtendelőt haladéktalanul
éľtesíti.

7. Felek megĺíllĺpodnat hogy a szcrződés teljesítés soĺán létĺcjövő, szetzőt jĺrgi védelem alá eső
alkoúson Megĺendelő teriilcti koĺlátozás nélküli hztźłozatJan idejű, kizáľólagos és harmadik
személynek átzdhatő felhasználási jogotszercz,továbbájogotszetezaza]kotÁs (erc) átdolgozasäta,is.
Felek rneg'áll.FodÍ'ĺlq hogyĺ a létreióvő szętzői jogi védelem alá eső alkotások a Megĺendclő
tulajdonába kedilnek.

8. 'A Vállalkoző váIz|ia,hogy aközbeszetzési e\näshoz és az a|apián kötótt szeľzőđés teljesíteséhcz
kapcsolóđó dokumeĺrtumokat a teljesítés Megĺendelő áltdi e|fogadását követő 5 (at) évĺg megotzi. A
fentiektől eltétően azon dokumenturnokat amelyek aszeĺződés megsuűnésekot a Megtendelő tészét,e
átzdásru keĺĺilnek (szeruőijogi védelem a|á eső művek, alkotások) csak a Megĺendelő számáru tórténő
átzdás időponĘfig köteles a Megtendelő megőÍizni. Ezen dokumentumok őnésétőI azok áwéte|ét
kovetően a Megtendelő, mint ĺr|aidonos köteles gondoskodni.

9.YáIIa|koző a szetződés teljesítése soľán, 1.9g16unilráđőjábzn, viselkedésében nem közvetít
szegreýciót csökkenti a csopoftolľa vonatkozó ęlőítélęteket.

10. Jelen szerződes teliesítése, éttelĺnezése kapcsán a Felek a dokumentumok a]ábbí sorrendjét
hatzrozzákmeg

a) Á Felek álalmegkötcitt szerződés
b) Á közbeszęĺzési e|1á'tás ajá.nlattéteh felhívása
.) A kőzbeszetzési e|iátás ĄínLzttéteh dokumentáciője és e k,legésńtő ajékoztatź,s
(amennyiben telwáns)
d) Á közbeszerz&i eljfuásban benyrijtott és elfog'rdott eiźľĺťlĺlt és annak hiánypótlása
(amennyiben televáns)

Felek megállapodnelq hogr fenti b.)d) pontokban írt dokumentumok lriilön csatolás nélkiil is jelen
szeľz'őđés melléldetet képezik.

11. Jelen szeĺzőđést szenődő felek ďolvasás és megéľtés utĄ mint akaratullkal mindenben
megegyezőt jőváhagyőLag 4 pé|dánybaa a|źfutźk, amelyből 3 pé|dány a Megtendelőt és 7 péIdány a
Vállalkozót iller

Buđapest,2017.....

Megtenđelő Yá|Lz1koző

ą
í 'z:/// '



2. sz. melléklet

Szavazás eľedménye

Ideje: 2017. március 13. 13:01

Típusa: NyíIt
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: napiľend

Eredménve Voks: Szav7o ossz7o
10 100.00 66.67Igen

Nem
Tartózkodik 0 0.00 0.00

Szavazott 10 100.00 66.67

0 0.00 0.00

0.00Nem szavazott 0

Távol 5 33.33

Osszesen 15

Név
Dudás lstvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Hélisz György
Kocsis Attila

\Íajor,ZoItán
Oszi Eva
Pálovics Lász|ő
Pintér Attila
Soós György
Borsos Gábor
Györgyi Ida Anna
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Vörös Tamás

100.00

Voks
lgen
lgen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol
Távol
Távol
Távo1

Fľakció



Szavazás eredménye

ldeje: 2()|7. március l3. l3:0l
Típusa: Nyílt
H:atározat Elfogadva
Egyszerű

Táľgya: Napiľend 1.1. pontja: ,,Üzemanyag beszeľzés ĺizemanyagkártyáva|'' táľgyú
beszerzési eljáľás eredményének megállapítása

Eredménve Voks: Szav7o ossz7o
Igen
Nem
Taľtózkodik 1 10.00 6.67
Szavazott 10 100.00 66.67
Nem szavazott 0
Távol 5

9 90.00 60.00
0 0.00 0.00

0.00
aa aaJJ.JJ

Osszesen

Név
Dudás Istvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Hélisz György
Kocsis Attila
Major ZoItźn
Pálovics Lász|ő
Pintéľ Attila
Soós György
Oszi Eva
Boľsos Gábor
Györgyi lda Anna
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Vĺjrös Tamás

100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
lgen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Taľt.

Távol
Távo1
Távol
Távol
Távol

15

Fľakció



Szavazás eredménye

Ideje: 2017. március 13. I3:0l
Típusa: Nyí|t
Hatá'rozat Elfogadva
Egyszerű

Táľgya: 2. blokk

Eredménve Voks: Szav7o ossz7o
Igen
Nem

Nem szavazott
Távol

t0 100.00 66.67
0 0.00 0.00

0.00
33.33

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 10 100.00 66.67

0
5

Osszesen

Név
Dudás Istvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Hélisz Gyöľgy
Kocsis Attila
Major Zo|tźn
OsziEva
Pálovics LászIő
Pintér Attila
Soós György
Borsos Gábor
Györgyi lda Anna
Jakabfy Tqmas
Komássy Akos
Vĺjrĺis Tamás

100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
lgen
Igen
Igen
Igen
Igen

Távol
Távol
Távol
TávoI
Távol

15

Fľakció



Szavazás eredménye

Ideje:f0|7. március 13. l3:03
Típusa: Nyílt
Határozat Elfogadva
Egyszerú

Táľgya: Napiľend 2.2. pontja: Tulajdonosihozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Horváth
Mihály tér 15. számú ingatlanra kapubehajtók épÍtéséhez

Eredménve Voks: Szav7o Ossz7o
Igen
Nęm

9 90.00 60.00
0 0.00 0.00

Tartózkodik l 10.00 6.67
Szavazott 10 100.00 66.67
Nem szavazott
TávoI

0
5

0.00
aa aa
JJ.JJ

Osszesen

Név
Dudás Istvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Hélisz György
Kocsis Attila

\.Íajor,Zo|tán
Oszi Eva
Pálovics LászIő
Soós Gyöľgy
Pintéľ Attila
Borsos Gábor
Györgyi Ida Anna
Jakabfy Tamás
Komássy Ákos
Vörös Tamás

100.00

Voks
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Taľt.

Távol
Távol
Távol
Távol
Távol

15

Fľakció



Szavazás eredménye

Ideje: 2017 . március 13. l3:04
Típusa: Nyílt
Határozat Elfogadva
Egyszerĺĺ

Táľgya:3. blokk

Eredménve Voks: Szav7o Ossz7o
Igen
Nem

11 91.67 73.33
0 0.00 0.00

0.00
20.00

Tartózkodik 1 8.33 6.67
Szavazott 12 100.00 80-00
Nem szavazott 0
Távol 3

Osszesen

Név
Dudás Istvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Hélisz György
Kocsis Attila
Major Zo|tán
osziÉva
Pálovics Lész]'ó
Pintér Attila
Soós György
Vörös Tamás
Jakabfy Tamas
Boľsos Gábor
Gyorgyi lda Anna
Komássy Akos

100.00

Voks
Igen
Igen
lgen
Igen
lgen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.

Távol
Távol
TávoI

15

Frakció


