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Tĺszte|t Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényrĺllás és a diintés taľta|mának ľészletes ismertetése

A Képviselő-testtilet a 2017. évi költségvetésről szőIő 2lf0|7 . (n' 02.) önkonnrányzati rendeletében úgy
döntött, hogy 35.000 e Ft összeg fedezetet biztosít a |1703 cím Főépítészi feladatokon belül a dologi
eLotrćnyzataterhére azíj Jőzsefvarosi Keriĺleti Építési Szabéůyzatés Szabályozási Terv beszerzésére.

A becsĺilt éľték
A becsült érték nettó 27.559.055 Ft, mely alapjan a Józsefuĺáľosi ÓnkormanyzatKt:zbeszerzési és Be-
szerzési Szabźůyzat (a továbbiakban: Szabályzat) IX. része szerinti közbeszerzési értékhatáľt el nem érő
beszęrzési eljarás került lefolytatásra.

A beszerzés táľgya
Az előtef esztés |. szźlmtĺ melléklete szerinti ajánlattételi felhívás f . pontjaalapjan:

. Helŕ Építési Szabźiyzat és SzabályoztlsiTerv, az a|źúámasztó munkaľészekkel együtt
o KönryezetivizsgáIat
o orökségvédelĺni hatástanulĺnány

A szerződés időtaľtama
A szerződés megkötésétől 2018. december 3l. napjáig az ajźn7attevő köteles ellátni a beszerzés tźtgyźÍ
képező felađatokat.

Ajánlattételľe felkéľt szervezetek
A Szabźiyzat 20.I. pontja aIapjtn aközbęszęrzési értéküatárt ę1 nęm érő szoIgźitatźĺs megrendeléséről
dĺinteni legalább hrárom ajtn7at bekéľésével lehet. Az ajánlattételi felhívás 20|7 . mäjls f4-én, elektroni-
kus úton az a|źtbbí gazdasźryi szereplőknek került megkíĺldésre:



. A.P.s. Ménröki Iroda Kft., székhely: 1112 Budapest, Gulyás úca27l6.
a fellrerés indolrn: A tervező iroda a 2015 őt.a hatalyos Budapest Fővaros Rendezési SzabźlyzatźróI
(FRSZ) sző|ő 5120L5.(II.16.) Főv. Kgy. rendelet, yą|amint a Budapest Fővĺáľos Településszerkezeti
Tervéről (TSZT) szőló 5012015'(I.28.) Főv. Kgy. hatźrozat alapjźnmrár több ffivarosi kerület szźľnLő-

ra dolgozott ki helý építési szabźiyzatot és szabályozfusitewet (p1: Buđapest Fővaros D(. és XI. ke-
rületi Önkormanyzatnak).

o KASIB Mérnöki Manager koda Kft., szélĺ*rely: 1 1 83 Budapest, Ullői ŕlt 455.
afelkérés indolra: A tervező iroda több alkalommalis készített a VtrI. kerĹilet terĺiletén kisebb, t<im-

bölae vonatkozó szabźlyzatot és szabályozási tervlapokat (l 1 l. tömb, 116A tömb).

o URBANTTÁS Tęrvező és Tanácsadó Kft., székhely: 1111 Budapest, Stoczek utca 19. IV. em. 3.

a fellrerés indolra: Intemetes piackutatĺás a|apjén. A Kft. tervęzői korábban a Pest megyei Tewező
Vállalatnál(PESTTERV) és a Vĺáľosépítési Tudományos és Tervező Intézeürél (VATI) szeręztéklí-
20 éves szalonai gyakorlatukat. A cég tevékenységi köľe a területrendezés és varosrendezés vala-
menný területére kiteťed. Elsősorban településszerkezeti tervet szabá|yozátsi tervet helý építési

szabályrendeletek, terĹiletrendezési tervek és fejlesztési koncepciók, valamint ehhez kapcsolódó
szakági munkák adjĺák profrlját. Jelentős eredményeket tud felmutafiri a tĺirténelmi vaľosközpontot a

lakótelepek és ipaľtelepek rehabilitaciójának vaľosrendezési megďapoztsában és a kiiltertiletek
hasnlźůatźnak rendezési tervi szabźiy ozása teriiletén.

oUrban_Lis Studió Kft., székúrely: 1031 Budapest, Kadosa utca 19.

a fellrerés indolra: A tervezó iroda vezető településtervezóje részt vett mind a korábban hatalyos, a

Budapesti Vĺárosrendezési és Építési Keretszabályzatĺő| szőIő 47lL998.(X.15.) Főv. Kgy. rendelet és

a hozzá tartozó Fővarosi Szabtiyozátsi Keľetterv, valamint a jelenleg hatályos fővarosi jogszabályi
környezeť a Budapest Fővaros Rendezési Szabźiyzatźról (FRSZ) szóĺ.ő 5/2015.([.16.) Főv. Kgy.
rendelet, valamint, a Budapest Fővĺáros Településszerkezeti Tervéről (TSZT) szó|ő 50/2015.(I.28.)

Főv. Kgy. hatźnozat kidolgozásában' A cég készített a2004. évben elfogadott KVsZ-t és annak min-
den előkészítő és alátáÍnasztő anyagźú.

oVT Viírosépítési Tanácsadó és Tervező Irođa K-ft., szélĺüely: 1085 Budapest, József körtft.29.
a felkerés indolra: Intemetes piackutatás alapjan. A cég története 1950-ben kezdőd<itt a Városépítési
Tervező koda megalakulásával. Eleinte kĺztttő|ag varosrendezési terveket készítettek munkatarsai,
de a hatvanas években már ők dolgozták ki például az orszźlgos telepiiléshálőzat-fej|esztési koncep-
cióját. A hetvenes évek elejére mér a műemléképületek helyreä|LitásánaŁ a ttirténeti vaľosok (pl.

Sopron, Esztergom, budai Váľnegyed) rehabilitációjanak is nemzetközihiríi tervezési miihelye lett.

A cég 2005 őta készít a településrendezés és a településfejlesztés területén kiilönböző terveket, ta-

nulmĺányokat, alĺkor vált ki az anyavźilalatból. A cég a mega|apitźlsa óta az ország egész terĺiletén,

több mint 150 településrendezési tervet (koncepciót, szerkezeti tervet, szabtůyozźsi tervet, építési

szabályzatot stb.), településfejlesztési dokumentumot (integrált varosfejlesztési stratégiát, akcióterĹi-

leti tervet) készített.

Fentieken kívültájékoztatom a Bizottságot, hogy az ajźnlattételi felhívás a www..iozsefuaĺos.hu olđalon
is megjelent.

Eljáľási cselekmények
o A Viírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 40312017 . (v.22.) száma hatźrozatźtbaĺ a tźtrgy-

ban ęIőzőleg kiírt beszerzési eljarást eredménýelennek nyilvánította és felkérte a polgármestert

új beszeľzési eljárás lefolytatásrára.
. Az ajánlattételi felhívásról 2017. május 24-énaz összes ajánlattételre felkélt szervezet értesült,

valamint a honlapon megjelent.
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. Az ajánlattételi hatĺáridő 2017 . jtľnĺ'uls 2., 12:00 óra volt.

. Ajánlatok bontása- 20|7. jÍtĺlls 2. 13:00 óra.

Ajánlattevők és ajánlatok
o URBANITAS Tervezö és Taniícsadó Kft. ajanlattevő ajźnlata:

nettó 20.850.000,- Rt+27yo AFA (5.629.500,- Ft), azaz bruttó 26.479.500,-Ft
o Urban_Lis Studió Kft. ajĺánlattevő ajźnlata:

ĺettó 24.700.000,- Ft + 6.669.000,- Ft, azazbnÍtő 3 1.369.000'- Ft
o VT Városépítési Tanácsadó és Tewezo hoda Kft. ajźnlattevó ajtnlata:

nettó 25.000.000,- Ft + 6.750.000,- Ft, azazbruttó 31.750.000'- Ft
o KASIB Ménröki Manager koda Kft. ajrínlattevő ajĺánlata:

nettó 33.100.000,- Ft + 8.937.000,- Ft, azazbruttó 42.037.000,-Ft

o AzURBAMTÁS Tervező és Tanácsadó Kft. fuajźnLatźnakgazđasáęimegalapozźtsrínak indoko-
lásara történt felszólítas, tekintettel ana, hogy ajĺínlattevő aján7atí tra2U%-a| alacsonyabb volt,
mint a becsült nettó érték. Ąĺínlattevő ennek eleget tett.

o A KÁSIB Mérnöki Manager Iroda Kft., az URBANTTÁ'S Tervező és Tanácsadó Kft. és a VT
Varosépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft' részére hiĺánypótlási felhívás került kikÍildésre a
mérleg szerinti eredmény tekintetében. Valamenný ajánlattevő ahlźnypćńlttst hatáńdőben telje.
sítette.

Ajánlat éľvényességéneVéľvénytelenségének megállapítása
Ajánlattevők ajĺánlatai az ajén|attéte|i felhívásban előírt fonnai és tartalmi követelmények megfeleltek,
azok érvényesek.
A KASIB Mém<jki Manager Iroda Kft. ajánlattevő ajánlati aĺa bruttó 42.037.000 Ft, mely több mint a
Képviselő-testiilet által biztosított feđezet.
Az ajźriatok ertékelése a ,,legalacsonyabb összegiĺ ellenszolgáltatás'' elve volt.

Fenti érvényes ajánlatok alapjánnyertes ajánlattevőnekjavasolt az URBANITÁS Tervező és Tanácsadó
Kft ., elfogadott aj ánlati éra nettő 20. 8 50.000' - F t + 27 %o AF A.

n. A beteľjesztés indoka
A Vĺáľosgazd.álkodási és PénzĹigyi Bizottság feladat- és hatĺísköre ktilönösen, hogy dönt a beszerzési
ügyekben az eredmény megállapítasaról.

ilI. A döntés célja' pénziĺgyi hatása

A döntés céIja a megvźitozoľt jogszabályi könryezetnek megfelelő helyi építési szabćiyzat és szabályo-
zási terv készíttetése Józsefuĺáros teljes területére, tekintettel a 2018. december 3l-i jogvesztő hataridö-
re. Az I.]RBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft., mint nyertes ajĺánlattevő elfogadott ajáľ'Lati iíra nettó
20.850.000,- Ft + 27% AFA, A jelen döntés bruttó 26.479.5oo,- Ft fedezetet igényel, mely a 2OI7. évi
költségvetésben rendelkezésre áll.

Iv. Jogszabályiktiľnyezet
Magyarország helyi önkormrányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXD(. törvény 23. $ (5) bekezdés 5. pont-
ja szerint a helý <inkormĺĺnyzatok feladata kiilĺjnösen a településfejlesztés, telętilésrendezés. Az épi-
tett k<inryezet alakításaról és védelĺnérő| sző|ő 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 6. $
(1) bekezdése értelĺnében a teleptilési önkonnányzat az épített környezet, a település tervszenĺ alakítasa
és védelme érdekében e törvény és végrehajtasi rendeleteinek keretei között településfejlesztési és tele-
piilésrendezési feladatokat lát el.
AzBtv. 16/A. $ (l) bekezdése alapjan a településrendezési eszkozt és annak módosítását a telepiilési
önkormányzatmagakésziti el, vagy teleptiléstervezési szerzodés alapján készíttetí el.
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A Bizottság hatásköre a Képviselő-testiilet és Szęrvei Szervezeti és Miiködési Szabtůyzatźrő| sző|ő
3612014. ()(I.06.) önkormĺínyzati renđelet 7. mellékletének 1.1.3. pontjan ďapul.

Fentiek alapjan kérem az a|ábbihatźĺrozati javaslat elfogadását.

HłľÁnozłTIJAvASLAT

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Józsefuĺĺľosi onkoľmányzatĺakKerületi Építési Sza-
bźiyzatźnak és SzabályoztlsiTewéĺekbeszerzése'' táĺgyú, közbeszeruési érték*ratárt elnem érő beszer-
zési eljĺánásban úgy dönt, hogy

1. a beszerzési eljráras eredményes'

Felelős: polgĺánnester

Hatĺáridő: 201 7. június 12.

2. a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatźst tarta|mazó, érvényes ajĺánlatot az URBANITÁS
Tervező ésTanácsadó Kft. (szélĺüely: 1111Budapest, Stoczekutca 19. fV. em.3.) ajánlą11ęy6
tetüe, ezért o az eljtrźs nyertese. Az elfogadott ajźnlati ĺíra nettó 20.850.000'-Ft+27yo AFA.

3. ahatározat2. pontja szerint felkéri a polgĺármestert atervezési szerzođés megk<itésére.

Felelös: polgłánnester

Hatĺáridő: 2017. június 30.

A döntés végrehajtas tú végzo szewezeti egység: Városépítészeti koda.
A lakosság széles k<jrét érintő döntések ęsetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel
módjara: honlapon

Budapest, 201 7. június 9.
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)'s<. ĺ,tq-[ev.L(t

.ą.ĺÁľI,l'ľľÉTľu ľnl$ÍvÁs

a ,,JőzseÍväľosi Onkormányzatnak Keľi|tctĺ Építósi Szabń|yzatánnk és $złbá|yozás| Tcľvónek
beszeľzése'' tárgyli közbeszeĺzésĺ éľtékhatárt e| nem éľő beszotz6si efiáľásban

Buđapest Főváros VIII. kerii|et Józsefváľosi Önkormńnyznt köabeszerzési értékhatáĺt ę| ncm érö
beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben ajánlattevöként fclkéľi Önt, illetve az Ön Á|tnl vezetett
szervezetet:

L. Az'ajánlatkérő neve, címe, telefon. faxszńma, e.mail címe:
Budapest Fóváros VttI. kerü|et Józsefváľosi Önkormányzat
1082 Budapest, Baross u.63-67.

Az aján|atkéľő nevében eljáró szenĺezet ncve, cĺme, ĺelcfon. faxszáma' c.mail cĺmc;
Budapest Főváros VIIĺ. kerĺilet Józsefvárosi Po|gáľmesterĺ Hivatal
Váľosépítészeti lroda
1082 Budapest, Baross u. 63-67.111. em. 306.
Tel: 06-1-459-2157
E-mai I : foepitesz@jozsefuaros.hu
Internet cím (uľl) : http://jozsefo aros.hu/pnkormanyząťiľpdď3 l

2. A beszerzés tá ľgyán a k' men nyisé gének mcghatáľozása ;

Tervezési szerződés alapján Budapest Fóváľos VItl. keriltet J.ózsefváros Ker{tleti Épĺtési
Szab á|y zatának é s S zabá lyozĺs i Te rvének e I kész ítése'

Nyeľtes ajánlattevő feladatát képezi a Budapest Főváľos VIII. keľĺllet Józsefváros .Keriilęti Épĺtési
Szabźiyzatának és SzabályozÁsi Tervének megalkotása az épített kö'rnyezet a|akításáró| és védelméről
sző|ó |'997. évi LXXVIII. tiiľvény, a ku|tuľá|is örökség véde|mérő| szóló 200l. évi LXIV' töľvény' a
telepiiléskép védelmérő| szó|ó 20116, évi LXXIV, tiĺrvény, az országos telepü|ésľendezósi és építési
kö'vetelményekľől szó|ó 253l|997. (xl|. 20.) Korm. ľendelet' a telepĺilésfejlesztés koncepcióľó|, az
integrált telepĺilésfej|esztési stratégiájáról, valamint az egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 3|4l20|f. (xĺ'8.) Korm. rendelet, a Budapost Főváľos Rendezési
Szabá|yzatáról (FRsz) sző|ő 5|20|5.(Il.16.) Főv. Kgy. rendelet va|amint, a Budapest Főváros
Telepiilésszeľkezeti Tervéről (TszT) szô|ő 50|20|5.(I.28') Filv. Kgy. hatáľozat, valamint a vonatkozó
szakági j ogs rabá|y ok alapj án.

Nyertes aján|attevó köte|es a beszerzés tárgyát képező a|ábbi tervek és kapcsolódó megalapozó
vizsgálatok eredményét összefoglaló egyéb dokumentumok hatáľidiln be|üli és szeľződésszeľťi
elkészítésére.

Az elkészítendő dokumentumok:
o Helyi Építési Szabźiyzat és Szabályozási Teľv, a|átámasztó munkarészekke| egyĺitt a

fe lh ívás me| lék|etét képezó taft a|omma|
o Környezeti vizsgálat (amennyiben az e|łSzetes vélcményeztetés alapjńn szükséges)
e Öľökségvédelmi hatástanulmány (aktualizá|ás)

2.l. Adatszo|gáltatás

Az aján|atkéľő a nyeĺtes ajánlattevonek az alábbi dokumenttllnokat bocsátja ľendelkęzésľe:
- aktuá|is ftilc|hivata|i alaptéľkép,
- A 3|4/20|2' (xI.8.) Koľm. rendelet 3/A. $ (3) bckezdése alapján az alábbiak használhatók fe|

a megalapozó vizsgálatokhoz:
o a Képviselő.testĺilet 207120|5. (IX'l7') számú hatáľozatával elfogadott Jóesefváros

Integrált Te lepĺ'i |ésfej |esztési Sĺ.atégia és a megalapozó mun kaľésze i,
I ll ternet c íln (u ľ| ) : hĺp/LqzsęfoéľqĐ.lqls'rtsary]aryZ.gtlugy1-l 5-l



o a. Képviselo-testü|et |45/2014. (Vl.25.) sz;illlti hatáľozatĺ:lval c|ĺřlgadot| Jĺĺzsc|Vłĺlo.s
onkonnányzat Zöldfe|iilct |.ennĺaflási ćs koľnyczc|védc|nli konoe1rciójĺr.
Internet cíln (url):
llttp://jozsefvaľos.hu/dokunic:I!!łu.ol/7'27_ł.ql-ĺl.tb-!ulsĺ_l.g]l!-|.ł"u:t.i6LQ,Lk.trľłyl:í-ę.ty.c-ĺ|.!]l

u]-ifjf
- A jelenleg hatályos Józsefvárcs KeľüIcti Építési SzabályzaÍál.ťll szóló 66t20(|7. (x|l'|2-)

önkonnányzati ľendelet alátálnasztó tnttnkaľészľi, tlrclyck aktualiz;ilĺisir, ĺi:Iillvizsgálata
sziikséges.

- A készü|ő Telepĺilésképi Arcu|ati Kézikönyv és a '|.e|ep{'i|éské1li lcnc|c|ct (ćs czck
hánéranyagai)'

NyeÉes aján|attevő a fenti dokunrentunrokat a Koľlllłĺnyl'cllĺ|elctlrcn nlcgha|áľoz-ĺrt'ĺ cljáľĺlrsľcndllek
nlegťeĺelően köteles e|készíterli az ajánlattéte|i |.c|hívás 3. sz' mel|ĺlklctéÍ kĺlpezĺĺ nliisz;rki ĺcĺrisban
ľögzÍtett te|jesítési lratáľiđok ľrgyelenlbevé{e|ćvel.

CPV kódok: 7l400000-2 Várostervczési ós tájrendczĺisi sz'oIgá|ĺaĺilsok
7 | 4 |0000-5 Váľosteruczćsi szĺllgłĺlĺatások
7 | 420 000- 8'I.áj ľen<|ezŕsi sz.o|gťr l tatĺisok

3. Á szeľződés időtartanra' Yngy a tcljcsĺtós határiĺlcjc:

Nyertes aján|attevő a jelen beszerz.és tárryát képczći l,eladatokat a szor.z-ödés aláĺľásának napjĺittĺ| 20 tĺt.
decembeľ 3l' napjáig köteles e|látni az ajálrlattételi ľclhívás 3' sz. nre|lĺ9k|eĺéĺ képcz"o nlĺisz.rkí
leírásban nleghatáľozott t.észteljesítési hatĺiľidők figyclcnlbcvóĺclévc|.

4. A tcljcsítós hclyc:

Ajáulatkéľő székhclye: l082 t}udapest, Baľoss tt. (13-67,l}u<ĺapesĺ F'iĺvárcls Vl|l. keriilct Jĺizse|városi
Polgáľmesteri Hivata|

5. A sz.eľződés t biztos ító nlellékkłitc|cz.cttsógck:

Késedellni kötbéľ (rllértóke a netttĺ ąiírnlati álr 0,5%o-a/kÉscdclltlcs naptáľi lrap, lrlaxilnttnla a ncĺtĺĺ
ajánlati áľ 30%-a), A kötbéľ Inaxitnunráttak c|éľésekoľ (ó0 na1r késcdelem csetén) MegrenĺleIii jĺrgosult
a szerz.odéstől elá|lni.

MeghiúsuIási kottxlr: A nyeľtes ajírn|attevő meghiťlsu|iisi kötbłĺľ nregt.iz.etĺlsére ktiĺeĺcs, ha olyan okbĺi|,
amelyéń |.elelős a szeęőĺ|és teljesítésc nleghi(rsul' A nrcghiúsu|ĺisi kötbéľ lnértékc a ľclolvasĺllapolt
ľögzítctt, nettó e llcllszolgĺilĺatás 30 oń-a.

A l)tk 6:l86. {i (l) trekezdósc alap.ián a kötc|ez.clt pćnz ĺizctéséle k<iĺ'e|ezhr:ti lnagĺł| aÜa Í,?. esc|'ľc' ha
olyan okb<l|, anre lyćrt' ĺ'c|cliĺs. mcgszegi a szerzó<tĺlsĺ.

6. Az aján|atkéľiĺ ;lénzĺi gyi ellcnsz,ol gáltłtásainak fc|tótc|ci:
Megrende|ő e|őleget nenr ĺiircĺ.
. A.iálr|atkéľő 3 c|b lĺ!.szszjtntIa ós | ĺ|b végsz:intIa bellyťljĺĺisrinak Ichctiiségéĺ az a.iĺintattĺitc|i

ľelhívás 3. sz. nlc||ékletćt képez-iĺ ttriĺszaki |cíľĺs[ralt lnegha|áľoz.'otĺ lnćrftĺ|ĺlkiivekhcz igazodóan
lriztrlsítja az alábbiak sz-eľint:

o Nycľtcs ĺtiĺin|atter,o az aján|ati áľ 60%.llak nlegĺbIcló összľgü teszszĺĺln|a bcnyílitĺłsĺlľa tt

vĺí|enlćnyezési eljáńshoz sztikségcs cĺĺrkuĺnettĺĺiciĺi lcszá|líĺásłil k(ivcĹőerl, az ĺrjĺinlali ĺiľ
2lYo.nak lncgĺ.elelő összľgiĺ ľészszĺinr|a lrelryírjtłĺsĺiľa a vélenlényczetĺ ĺ|okunrclltáciĺi
képviseli5.ĺesÍtllcĺi bcnrutaĺásĺĺrt kövctiietr, az a.iáĺlĺati áľ l07u-nak nrcgĺbleIiĺ {isszcgii
ľĺlszszálllla benyťlitásárz az álIaltli ĺ.őépíĺĺisz végsö szaknlai vĺllclllényczĺisi cliłiľłis|roz.
szĺikségcs ĺlĺrktlmcntłició lcszŕrl | íĺtisĺiÍ kijvctiĺell.jt"lgt.tsu lt.

o ll'z- a ján|aÍi łir. lO%-nak nlegfe lclő éľtĺjkĺi vógsz-łinlIa llellyťliĺĺisiĺľa a

cĺoktlnlcntáció ľenĺ|eIkez-ćslę lr<lcsáÍĺisát kĺjveíłielr keľĺilhet soľ (a végsii
ĺcsl ĺi lct ĺ <|ijnĺ'ĺj'sľc va |ĺ1 ĺlĺlk u tnen tác i ĺi leszłi I l ítĺĺsa kĺlľ).

vćglc.ge s
|<é1rvise|ő-
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o Aze|lenszolgá|tirtás teljesítéséte lllillĺlell escĺl:ell a szezŕiĺ-|ésszľľĺĺ ćs łtz ĺljťrn|atkćlii ťr|tlr l

igazo|t te[iesíĺést k<ĺveĺi5en' a Plk. 6:|]0. $ sz-allá|yai sz'erill| kcľĺil sĺrľ, ĺ sz.ilrll|łl

kézhezvéte|ét követo |5 napon bclĺi|.
o Aľész|etfiz.etési Í.eltéĺelckcĺ az a.iánlett|étcli dokunlcnlĺiciti nlcllćklcĺĺlt kćpczii Szcrz'.(iĺlés

teľvezet tarta|mazza.
. Ajánlati ár: az ajánlati árat foľinĺtlaIl ke|| nlega<ĺni. ľĺa az a.ián|aĺi áľ sz''lilllokkaĺ lllcgĺtĺlĺrl{ iisszegc

és a betíivel íń összege köznĺ1 cltéľés valr, akkrlľ ĺ bct(ivel kiĺľt iissz-egtlĺ |ckill|i az ąiálllĺlĺ'kĺilő
éľvényesnek.

o Azajánlatban szeľcplö áľnak fix áľnak ke|l |elrltic, vagyis az a.iánlĺĺtcviik sclllnrilyelt |ilľrllłĺball és
selnmilyen hivatkozással senl tchcĺnek vĺiltozťl ámĺ tarĺalnraz,l łjĺin|atot.

e Ą nettó árakat ilgy kelI lncgadni, hĺrgy azok tarta|lrrazz'alrak milltlcll 'iĺĺľu|éko.s ktiltsćgcĺ.,
ft'iggetlenül azok fonnájátó| és f.orľásátó|.

o Minden áradatot úgy kell mcgaĺ|ni, |rĺlgy a llcttĺ5 áľ nre|letĺ a |'óiĺsszcsiĺíĺll cgyćľĺc|nlíi ĺirľlllńlrĺlll
szeľepeljen az łFll,o/o.|>an és összegszeriien, va|anlinl a lrrut'ĺĺ! ĺiľ.

o Az ámjánlatĺ ánlak taltaltlraznia kelI a tc|ic.sítés iĺliitart'atl.la alaĺt'i áľválĺĺrzĺĺslrĺ1| eľcdil krrckł'lz.uĺĺr|

és hasznot is.
ł Az áIajánlatnak taftaltnaznia kcl| lninĺ|azokät a ktrltsógckct, alltclyekc| az ĺljĺinlaĺ ĺáľgyírllak

eredrnényfelelős ĺlregvalósítĺisáltoz, az a.iálllati |b|ĺétcIekbcll ľiĺgzíteĺt l.cltćtcIck bc|ĺlľtĺisńhĺlz
sziikségesek, így ttibbek között minden illetćkct, tlíjaĺ, lrérletet' a hibák kiiavĺtŕrsáhĺrz' szĺlkségcs
költségeket is.

C Az ajánlat csak banki átutalásos |iłstési nrĺidoĺ' tat1altnazhĺrĺ, millclcn cgyĺib |ize|ési nlĺ5d

el ĺ.o gad hatat| an a z aj án latkéľiĺ sz.:i nr ĺira.

Az ajánlatok kidolgozĺisakoľ vegyék ĺ'igycIelllbe, htlgy az. ajłilllaĺi ĺiľnak ĺcIios kłiľiillck kcll lclllliĺ::.

vagyis nragába kc|I fogla|ni lnillĺJen ĺrjłin|atleviĺi kiĺizetĺlsi igényt.

7. Annak nreghatáľozása, hogy az, aj:ĺnlaÍtĺlviĺ tcheĺ-c ĺ.łibbvál|oz.rĺri aj:ĺnlaĺoĺ: Á'iĺilllaĺ't.evő llclll
tehet többváltozatr]l ąjánIaÍot.

8. Annak meghatároz:ĺsa, hogy az- ajrĺnlaÍĺcv{ĺ n lroszcľzós Íńľgyának cgy ľćszćrĺl ĺchcĺ-c
aján|atot: Ajánlatkér.ő tálgyi bcsz'ľlzĺĺsi e|járiis vonatkĺrzĺisłilran nenl leszi |ehe|'(ĺvé ľćsza.iĺinlłltok
tételét.

9. Az ajánlatok clbÍľá|ásának szcnrpĺrntja:

A.ián|atkéľ<ĺ az ajánlatokat aZ a.iánlĺrtkéliĺ ké1lvisc|etétrerl e [iłiľó cli1tel'icszJésc aĺap.iłill a
,'Icga|acsolryalrb összegĹĺ cIlcnsz-o|gáltaĺás'' c|ve sz'.eľill{' éľĺékcli'

l0. Kĺzáľó okok és a nlcgkövctclt ig:rz.o|ńsi móĺl:

A.ián|atlevő kieáľásrĺr keľiil, altlenllyibcn az a|ĺiblri kizĺrľĺi olĺok lráľnlel).ikc vc|e szcltrlrcn |i:llnĺill:
Az eÍjárásba|1 nenl Iehet ajánlatlevó, tészvĺltellr jelellIkcző, alvrilIalkĺrzó, ĺ!s ncln vchc| Észl
a| ka I massítg i gazo lásában o|yan gaz-ĺtasĺi13 i szcl ep ló, ak i

c) ał' a|źhbi lríincse|eknlĺĺllyek vaIaltle|yikćt elkĺivcÍĺe, ós a biillcscleklnérty eIkövetĺise az cllltťlll öl
ér,bcn.ioBeľiĺs bírósĺigi ítéletbcll nlegír[|apítĺis| nycľt, alllíg a lriintcĺetl' eliĺélcthclz ĺiĺzijdii hńtľĺinyok alól
ncnl nrentesült:

ĺłĺy' a l3iintct(ĺ,ĺ.öľvĺĺnykonyvľő| szťl|ó l978. évi IV. töľvć.lly (il tovĺĺbbiäkban: l978. ĺlvi IV. löľvény),
i||ctvc a Rtinĺcĺiĺ '|-örvćnykönyvl.iil szńlĺl 20t2. óvi Ĺ]. tĺiľvĺllly (a tĺlvii[:[riakban: l}tk') sz-cľitlti

lriĺnszcrvez-ctbell rcszvéte|, iĺĺcćľt'vc a triincseleklllélly lrtinszeľvezetlrclt tĺiľtćniĺ clkövctćsét is;

eúl) ilz l978. évi lV. töruény szeľinĺí vcszIcgetĺĺs, bcl.olyássa| iiz-ćľkeĺÍĺĺs, bcfolyás vásiĺľlĺĺsa,
vcsztegeĺés ncntzetkilzi ka1lcsoIat<lk1ran. lrcĺilIytis vĺisiiľlása ncnlzctköZi kapcsolatłlkbĺttl, hĺitlcll
keze|ćs, hanyag kezclĺls. iIlcĺvc a l]tk. XXVll. fejez'etébcn lllcghaÍáľozĺltĺ koľľtlpci(ls
b(illcsc|eklnéĺryc.k. vaIallrinĺ a l]tk. szeľinti hiitlcn kezeléS Vílgy harlyag kcz-c|ćsl

a7ę:) aL l978. évi tV' |,Öľvény szcľínti kö|tsćgvetĺlsi csalłis, cuľťr1lai közĺissćgck pćllz.tigyi éľclckcillck
lllcgsćľĺéso, i l ĺ cĺve a Bt k. sz.cľi llĺ i kii| ĺségvetćs i csalás^;

aeÍ) az l978. ćvi lV. töľvrĺny, iIleĺvc a t}tk. szeľinti teľľĺllcscĺeklttćlty. va|alltint clrlrcz kapcsĺll<iĺlćl

|b lbtlitzĺs, |líilrscgĺ!|y vagy kĺsćľlet;



ae) az I978. évi IV. törvélry, i|letve a l]tk' sz.cľinti p.Jnz.Itrosás, va|anlilt| a l}ĺk. sz.eľinłi tcľĺĺrľiztlttls
finanszĺroása:

afl az 1978. évi IV. töľvény,
kényszeľmunka;

ag) az l978. évi IV. torvérry,
és koncessziós cljáľásban;

ah) a gazdasági szelep|o szenlélycs
biincselekmény;

sz.eľillĺi, lłl- ĺl.)-g,) ponĺoklratl |.clsoľoltłkhoz ha'sonlil

b) egy évnél ľégebben |ejárĺ aĺIó-, vłinrlizetési vÍ|By ĺáľsadalolnbizJĺlsĺtási .iírľu|ékĺizcttisi
kötelezettségének netn tett eleget, kivéve, ha taflozásilt és az eset|eges kanla|o| ĺ!s bílságĺl| az aj/lnlaĺ
vagy ľész.vételi jelentkezés benyúj|ásának idtipolltjáig nreg|izet|c vaBy oz-ck nlcgĺizelésćlc haIasz|ást

c) vége|sz.állnolás alat1 ál|, vonatktrziĺsáłrĺtll osődcliáľás elrcnclelĺlsĺĺriĺ| sz..ó|ó bĺnlsńgi vógz'ćst
közzétęt1ek, az e|lene indítĺltĺ fc|sz-łinrolĺisi e|jáľist.|ogcľt.isell e|rclldelték, vagy lrrt ĺl gaz.ĺ|asiigi sľ'cľ:p|iĺ
személyes joga sz-erinti hasonló e|jáľás vatl ľĺl|yatlratban, vagy aki szenlélyes .iĺlga sz-cľint hasonló
helyzetben van;

ďl tevékenysé gét fe l Íii ggesztotlc vagy ak i ne k tevćkellységét ĺ'e l lii ggoszlc t|ók ;

e) gazdasági, iIletve szakttrai tcvékcnységével kapcsolntban billlcsclcknlérly clk$vcĺósc łlz. c|nlťlIt
hároln éven be| li I j ogeľős bíľósági ĺté|cĺbclr ulegrĺ | la;lítást uycľ( ;

,| esetóben az aján|atkérő biz.onyítani tuĺ|'ia, hĺlgy az aĺ|ott eljĺ{ľĺislrall tllcgkísélc|ĺc .iclgtaIanul
befolyásoIni az ajánIatkél{i diĺntćshoz.irtali |iilyaltraĺáĺ, vagy ĺllyalr lrizaInlras in|ilľuł1ciót kĺsĺślcIt
nregszeľezni, alnely jogtalan elĺĺnyÍ bizlosítana sz-ánrára a |reszerzŕsi c|jĺĺľáslralt, vagy koľliblri
beszeľzĺĺsi e|járásból ebből az okbó| kizáĺłĺk, és a kizárds ĺekintetében jogoľvoslatľa nertl keľĺjll soľ ä7-

éľilttett beszerzrsi elján{s lezá ľu l ását.ó| sz.{nl ítoĺl. háľom év i g;
g/ tekintetében a követkczö fcltételek vaĺalne|yikc ntegvalĺisul:
gĺy' nem az Euľópai Unió, az Euľópai Gazc|asĺlgí .I.éľsćg vagy a Gazclasági Dgyĺittnlilkĺ)c|ési és

Irejlesztćsi Szeľvezet tagállanlában, a Keľcskcĺ|elnli Vi|írgs?Rľveze| ktlzbeszeľzrjsi nlcgá|lapodásllarl
ľészes ál|anrban vagy a7. |]UMSZ |98. oikkében eln|íĺctt tengercnĺú|i ĺrľszágok és teľii|etek
báľnlelyikében vagy nenl olyan á|lalnball ľcĺrĺlcĺkcz.ik aĺ|tiil|eĺosĺ!gge|, anlc||yel Magyaľoľszág,rrak
kettős ac|ózás eĺkeľĺi|éséľől szóló egyezménye vall' vagy anle|lyel az l:iurr1pai Uniónak kĺ!ĺĺr|da|ťl
megál|apodása van a közbesz,epŕs tetćn,

gĎ) olyan szabályozcltl t'őzsdón nenl .icgyzett láľsasiĺg, anlcly a ;:ĺinznlĺrsiis ós a ĺeľľol'iznlus
finaIlszíľoziĺsa nlege|őz-óséľől és nlcgakadá|yoz-ásáľťr| szóló 2007. évi CXXXVl' tt)ľvóny 3. $ ĺJ ponĺ
ra).rb) vagy ľc).l.d) aIpontja szľľinti ténylcgcs tu|ajc|onosáĺ ncnr ké1tcs ntegllevcztli, vagy

gcl a gazdasági szľľep|iibeIl kozvetcttcl) vaĺry közvetlcnüĺ töb[r, nlint 25%<rs tulĺrjĺloni ľésszc| vagy
szavazati joggal ľendelkezik olyan jogi szcnlé|y vagy szrnélyes joga szcľint jogképcs szeľvezcĺ,
an"le|ylek Íekilltct'ćben a kh) a|pollt sz-cľinĺi fclĺétcl fennłill;

ĺ/ harĺnadik olszágbeli á||ampolgár Magyartrľszĺĺgon engcdćlyhez köĺöĺt ĺog|alktrzĺatása esctéll a
rnunkaügyi hatóság által a nrunkatigyi cl|enőrz-ćsľő| sz-ó|ó |9<Xt. évi I.XXV. tciľvćĺly 7/A. $.a ala;r.|áll

kĺĺĺ óvné| ncnl ľégebbell.jogefiĺľe enlclke<ĺetl ktizigazgłrtłisi - vagy annak l.eIiilvizsgłĺ|ata csctéIr bíľósĺlgi
. határozatban megálla1)ítoĺ1 és a közpclnti kö|tsĺígvctésbc ttĺľ|éll(j beíizctćsľe kr5ĺe|czćsse| vaąy ź|7.

iclegcnrclldészeti hatóság álta| a hanlladik oľszágbeli ál|anl1xllgáľok tleuĺĺrzásítrĺĺ| és taÍózkoc|ásĺĺról
szĺló ĺoľvény szel.illĺi közľendvéĺ|elnli bír..ággal sĺljtoĺt.iogsz*bĺĺlyséľĺćst köve|.ctl c|.

Igar.o|ás nlódja: eľcĺletbclr, az ajĺinIatĺćtcli ĺ'clhívás 2. szłĺnrú nlcllóklcĺe sz.cľiľti nyilalkozal
(cégszcrĺi) alá íľńsáva l.

||. Azalkalnlassági kłĺvetclnlóuyck:

Az aiánlattcvĺjk pćnzĺigyi.gaz,ĺ|asági alkalmasság:ĺnak nlegítĺĺléséhcz sztiksé8cs aĺiatok ćs a
rue gkjrv s tsltrgzuĺilgs]i.'tl ĺid :

AjárlIattcv(ĺllck nz- ĺriĺinIattóte li l'eIhívás lncgktilĺĺćsćllck lla1lját kiĺzvetlclliil lncgc|ĺiz-iĺ ltĺiľtrlll leziítľl'

iizlcti évlc votlatkt>zĺi słr.iłit vagy.jogeliic|jc szálnvitcli.jogsza[rályĺlkllak lncgíblclij llcszillltĺrló.ia (|m

az aiĺill|aĺtcr,(i |eto|cpcĺĺćsc sz-eľínl.i tlľszítg.ioga c|iĺírja közzététc|ét)' Anlcnrlyibclt az ajĺiĺtlattcr,ŕĺ
ÍctcIcpcĺĺósc szcľint.i ĺll.sztig.iĺlgit nclll ír.ia e|(i a bcs.zĺinto|ĺi kiizzĺiĺćlc|ćĺ, rig5, llyilatk<lzal *

ll" i
4ďt

il|etvc a |}tk. sz.erinti enltrcľkcľc.skcdclenl. valatllin| a ĺ}ĺk. sz.cľilltí

i|letvc a l]tk. szeľinti vcrsellyĺ koľ|iltozĺi lnegłil|apo<|áls kiizbcszcľzćsi

.lo8íl
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benýjtása sziikséges a vonatkozĺi Inĺnilntltlrkövetelnlények tekinlelćbęn'

Ha az ajánlattevő a szánlvitelijogsmb:llyoknnk nlcg|i"'|c|(i besz:irnolóval az.ćľ| llenl ľcrnĺ|c|k,ł.ł-ik ilz,

ąjánlatkéľó á|ta| e|óírt tcljes id(1sz.akbnn, nteľ| az iĺĺi1szak keztlctc uĺĺtll kczĺllc nlcg nliikłiĺlrlsét. łlz
alkalmasságát abeszerz,3s tár3yábil (ĺcľvczési lnunkák elláĺrisa) sz.áľlltazĺl - ĺĺ|ta|állo.s |bľgalltli
adó né|kÍil számított - áľtlevéte|ĺ!ľől sztĺ|ĺi nyilaĺkozal|lrl .iogosult igĺz.ĺr|ni. |ittllcn az cscĺboll ilz.
aján|attevó míiködéséllek ideje a|att a besz.eľzés ĺłiľgyábĺiĺ sziĺľlllazĺl _ rĺlĺa]ánĺls foľgalnli aclťr

nélkti| számított * árbevóte|éĺlek e| kcll ĺ!ľnic vágy |llcg kc|l ha|adrlia az aián|nĺkéril ń|tal łz
aj án lattéte| i felh ívástlan lneghatáľozt.ltl értókct.

Ha az aján|attevö a |.enti iľattal azćľĺ nenl renĺ|e|kczik, lneľl o|yan jĺlgi |irľnlĺĺban nlíihöĺ|ik, alttcly
tekíntetében a besáIuoló, il|etve áľbevĺĺte|riil sz.ólĺ5 nyi|atkĺlz.at bcllyílitĺlsit nelľ lchetségcs, ĺz e
pontokkal kapcso|atban e|őít1 älkalnlassĺigi kiJveteĺmĺény ĺĺs igazolási nlĺĺĺl hclyetl lr1tľllc|y, az
aján|atkérő á|tal mcgÍ.elc|tĺnek tekinĹctt egyćb llyilaÍkoz.aĺtal vagy dĺrktllllenltllllntal igazolhatia
pénztigyi és gazĺ|asági alkaInlasságírt. Az éľintetĺ ajálr|attevő kiegćszít(ĺ lájékozJa|ásl' kéľćse 'sĺ:liitt
köteles alátálnasztani, hogy o|yan iog,i f'oľnrában miikÖdik, anlcly lckilltcĺéllcn a bcszállrtlló,
illetve áľbevételröl szóló nyi|atkozĺt belryŕlitása nenl |ehetsĺJgcs ćs |í1jćkozĺaĺrisl kćľni az- c
polrtokka| kapcso|atbalr clőírt alkalmassági kĺivctclnlény és igĺlz.,ol/tsi rnód hc|yct| az ł|kaInlassági
i ga zo |ásának aj án latkérłi á |ta l el ĺ.ogadotĺ nlťlĺ|.i il ľó l.

ĄZąjédattevĆiŁpénzü'ryi-qaz.daságl-glka l'')Bsságának ulÉ.uy.eĹD;

P.|. Az ajánlattevő a|kalllrallan, anlcllnyi|rcn lnĺlrleg szrľinti clcdnrélryc a ĺ'e|hĺvłls lncgkii|ĺ|ĺĺsćnck
napját közvęt|enĹil megelőzó ltáľoIlr tizleti évben cgyné| többsziĺr vĺr|t ncgalív.

Amennyibelr az aján|at(evťj a sz.ĺinrvíteli jogszabályĺlklnn rnegĺ.c|eliĺ beszálllĺrlĺ5va| azĺ!fl llcllr
ľende|kezik az ajánlattevő álĺal el(ĺíl1 te|ies i<|őszakban, tlleľl aZ idószlk kczlete után kcz.dtc nrcg
miiködését; az ajánlatlevő alkatntat|an, ha nliikijĺ|ésénck i<|e.ic ala|ĺ a |lesz"elzćs tĺĺľgyáttól
(tcľvezési munkák e|látása) szánllazĺĺ nettĺĺ áľbevéte|c össz.esen ncnl éľi cl a 20 miĺliťl lbľintot.

Közös ajánlattóteĺ esetćlr a|cgelldő, ha az e|(iíľĺ aIkahnass^ági kövcte|ménycknck a kÓziis
ajánlattevok köztil egy mcgftlcl.

Áz- ajánlattevők nrĺiszakĺ-.słł!knąĺ a|ka|m{rss.ágának mcgító|ćsĺlhcz szilkségcs adatok -és.*jl
megkövetelt igazo|ási mód:

M.1. ĺĺz ajánlattéte|i l.cIhívás nrcgkĺllclésénck rrap.iĺĺt nregcliĺző 36 ltónap lcgie|entiisebll
sz.olgáltatásainak isnreńe{ésc alapján a.jĺinlattevő, ilIetvc az- nlkalľlassítg igazolĺisában l'ćszl ver,o
nrás szeľvezct cégszrľű nyilatkozalťlva|' vagy a .szľľzilĺĺést köl.ő llrásik |'él /r|tĺrl aĺÍoĺĺ igazo|ĺlssal,
azM.|.4. pont kivéte|ĺlvcl, ttle|ye1 az- aián|attevő łz cľre vonatkĺrzĺ5 cégsz;:ľiĺ a|ĺiírĺisávaI ignz.o|.

Az igazo|ás, ĺIIetvc nyi|atkozat Íaľtalnlazza |cga|ĺibb a következĺ hilľĺrnl adaĺot: az-oll

alkaInlassági nlillítlrtlnlkövetclĺnélty ĺblhíváslrall nreghaĹilr.oz.ĺltt bctriicle, lllcly
nrinilnullrkciveteIlltĺĺtynck valťl nlegf'clclés igaz.olĺisa tckilr|etĺĺllcll ĺriíllllaĺtevii aI aĺloll
rcfeľcnciáĺ bentutaĺja, a teliesítés- évihónap/nap szeľint nlegic|ölt * i<le.ic, a szeľz-őĺJésl ktjtłĺ

nrásík ľól tleve' az e|lcnsz.o|gáItatĺis tisszrge (neĺtó Íbrintlran tnega<|va), a sz'.o|gálĺa(ĺĺs táľgyłt,

t'ovábbĺr llyiĺaĺkozni kelI aľľól, lrtlgy a te|jesítés az el(ĺílasoknak és a szcľzj!ĺlĺlsllck lncgfelc|iĺcn
töńćnt-e.

Alnenllyilren az łr.járr|atĺevii a
ny i Iatkozatbó l/ľe ĺ.cľeIlc ia-igaz.o | ĺĺ sbó l

tefeľclrcia me ly ľészeit tcljcsítet1c,

^, 
csatoIt nyiIatkozatbti|/igaz-olásból

ln iIl inrunr kövcteIlnényck!

M.2. A t'eljesíĺésbe lrevoIrlli kívállt .szakcnlbcIck nregtrevez-óse, ké;rzc|ĺsrĺgiik. .szaknrai ta1rasz|alatuk
islllcľtetćsc. 

^ 
lrlcgncr,cz-ćs ź|7. aIkaIllrassĺlrgi k(lr,cteIlnóIt),t igazolĺi gazĺlas'łigi szcľcplŕi

nyila{kozatával, a nlegt.iĺillIoĹt szakcl:lbcľck szaknlai ta1raszta|altirlak islneľlcl'ésc a szakenllrcľck

ľc|.eľenciá| kĺlnz-oľcitllll|rall tcliesĺtcĺtc, rigv a

cgyĺlľtclnlíicn ki kcl| ĺleľiiIltic, hĺrgy az a.jĺĺll|attcviĺ a

deľiilicnck ki cgyćľĺeIlniĺe n az cIijíľt alkaĺrtlassĺigi
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saját kezíilcg a|áíľt szaknlai öné|etmjzállak csatĺllásťrva|, a képzctĺsćg ismcńcĺćsc az iskolai
oklevél, va|amint a telvczői jogostlĺtságoĺ (az épí|ésiigyi és az- ćjlíĺć.silggycl tissz'c|iigg{i
szakntagyakoľIási tevékenysĺlgekltĺ| sz,ő|ĺi 26(iĺ20|3. (VIl. ||.) Krrnlr. rcnĺlc|cĺ. ,śl1'chtlébclr)

igazo|ó dokumeIttum nlásolatállak csato|ĺisávaĺ töľtén.ien. Csłlto|rri kc|| ĺr szĺkcnlbcľ ír|taI sa.iłlt

kezĺi|eg aláíľt ľende|kczósľe ál|ási nyiIatko7átot is,

Áz aján|attevők nrtiszaki-szakmai alkalnlasságírnak nlininluuŁi'-rcl-eJufuypfi}

M.l. A|kalnlat|an az a.iánlaĺtevő, atnennyilrcll ncnt rendclkezik a ĺ.elhĺvás lncgkĹitĺ|ĺlsrlnlek llrlp.iĺĺt
megelozó 36 lrónap összľsségében:

M.l.1. |egalább nettó l5.000.000 ĺi:ľillt ĺśÍĺikii telepĺi|éslr:llĺ|ez'ć.si c.szkijz (a |cle1tĺi|ćs|il.i|cszlós
koncepcióro|, az integľált te|epiilést.c.ilcszlési sĺľaÍégi:,r.jálr1l, valalninI az cgycs
te lepĺilésľendezési sajátos jogintćznrényckriĺ| szť>|ĺi ]|4/f0|2, (xI.8.) Kornl. rcndcIcĺ
e|őíľásahrak nregfe|elöen) készítéséľe v<rnaĺkoz-ó, sz'erz',o<lĺÍsszerĺicll tcljc'síte|ĺ ľc|'cľenciĺival vĺrgy
ľeferenciákkal.

M.l.2. |egalább l db szcrzijdĺĺssz.cľiien tclicsítctÍ, 50.000 ĺii Í.c|ctĺi |akossiigszĺlInti |clepti|és ĺe|jcs
kö'zigazgatási terĺiletéľe kiterjec|ő helyi épíĺósi szabátyz-ĺtt, vagy |egtrláblr egy budape.sti kcľiilet
egészére kiterjedo keľüleĺi építési sz.abá|yz.at elkészítéséľe c(s/vagy ĺ.e lti|vizsgá|aĺĺlľir vĺ:tla|kĺrz.ťl
teľvezési munka el|átásáľa iľányu|ĺi ľcĺ:elcnciáva| (|.olyamat'błrn léviĺ lltunka is nlcg|'elcliĺ),

M.l.3. Iegalább l c|b szeľződĺĺsszeľiien teljcsítctĺ a tc|cpii|ésĺ.e.i|csztés konccpciĺiľól, az inĺcgl.łĺlĺ
telepii|ésfejlesztésĺ stľatégiájáró|, va|amint. az egycs lc|optilćsrcndezćsi sajáĺos
jogintézményeklő| sz.olĺi 3|4lf0|f. (Xl.8') KoľIu. ľcnc|c|cĺ cliiíľásainak lncgĺ:eĺc|itcn c|kćszĺtcĺ{
teleptilésfejlesztési koncepció ćs/vagy teleptilósszeľkez.eti teľv és/vagy helyi építési sz;rlrályzaĺ
elkészítéséľe és/vagy felĺiIvizsgáIatáľa vonatkĺrzťl tcľvezĺĺsi nlunka c||írtásáľa iľállyu|<i
refeľenciáva|.

M.t.4. téľirrfoľnlatikai szo|lveľ (pélĺlául Maplní'o pľĺrgraln) használata a tcľvezési llrtlnka soláll.

Közös ajánlattéte| esetéll az alka|nrassági kovetclnlónyeklrck a köz-os ajáll|aĺĺcvók cgyĺlĺtcsen is
megfelelhetnek.

Egy ľeĺŁľencia a ĺbrrt clőílĺ a|kahrrassági lninimunlkövcĺelnlények kÖziiI |öbb alka|massítgi
lľtillinrumkc}vetelllrónynek való lncgfeIelés cóljábťlI is í'elhasználhaĺĺi, allrcnttyilren alrból az
e lőírt minirnulnktjvetelmćnynek va|ó nleg|elelés egyérĺeIlllĺicn lncgií|lapítható.

Alnennyibcll az alka|nussági fcltételt igazolni kívánó a teljesĺtést kĺlltzĺlľciuľllrall végcz(c, az
a.iánIatkéľo csak és kizáľó|ag a ľcĺ.eľcncialllunkának az. aIkaInras.ságoĺ igaz'.olrli kívĺinó sz.ellló[yĺc
cső hányadát veszi ĺ.igyclenlbc az a|kalnrassági kovctcllllénynek valĺí nlcgĺ.elelés vizsgťr|aĺa
solálr.

M.2. Alkahnatlan az ajánlatĺcvő' arncnllyilrcl) nct}l lcnĺlc|kczík |cga|/tbb l ĺiĺ, vonatkozó lcľvelĺĺi
jogosultságga| (f66/f0|3. (V||. l l.) Koľnl' ľeIldelcl éľtclmćbell) ľcIldelkeziĺ szakelrlbcľľel' aki a
szakiľállyú képzcttsége nlegszľľz'-óséĺ kijvctiien legrĺłibtł 5 évcs ĺclepĺilésľcndezĺjsi cszköz
(nlegalapozó vizsgĺĺlat, a|átánlasztó.iavaslat ćs jóváhagyandó rllunkaŃszck)' készĺtósében (- a
teľvez-ési ťelac|at eIvégz'sséhcz, sziikséges - tclepĺil<istcľvezŕsi sz.akrĺgi ĺeľvc,zők bcvoll:ĺsiiva|)
słer7..ett szakm aĺ tapasáa laĺla l.

ĺ2. Aján|atkćľíĺ ĺtz cljáľĺĺsban a hirĺnypóĺlńsi lchctĺĺségct bizĺosítja.

l3. Az ajánlattótc|Í |lĺtáľiĺlő: 20l7. június hóltap 2' llap l2:00 ĺiľa

|4. Kóľĺlćsck Íclĺcvósénck hatáľiĺ|c.|c: 20 l 7. nrájus hónap 2ó. nap ĺ2:00 óľa

Kóľĺlésckrc adotĺ válaszok hatĺiľiĺ|cja: 2()|1. nrá.jtls hťlnap 2a). nap |ĺl;00 <iľa
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l5. Az ajánlat benyújtásának címe:

l}udapest Főváros VIll. keriilet JózseĺVáľos Polgárnrcsĺcľi |:|iva|al (|082 |]uĺ|alrcs|', Baľoss uĺca óJ.
ó7.), Váľosépítészeti lľoda IIl. enl- 30(l. sz. he|yisóg.

Az ajánlatrrak a l3. pont sz.erinti hatáľir|őig a ľenti cínrľe be kc|| ćľkcznic.

16. 
^z 

aján|attétel nyelve: magyárľ

|7. Äz aján|atok felbontásánłk holyc, iĺ|cjc, szeľziĺĺ|éskłitós terucz.ctt ir|íĺpon|jn:

l}udapest Fóváros VlII. keľĹilct Józseľváľos l)ĺrlgłtnnesteľi t'.|ivatal, V:iľosúpíĺrlszcĺi lľĺrt|a 306' se'
he|yiség l082 Budapest, Baľoss utca 63.67. IIl. em'

I}orrtás időpontja: 20l7. jťlnius hónap 2. nap l3:00 óľa

A szerződéskötés torve|Zctĺ' időpon$a: az eIiłiľłis elednlényé| nlegá|lapíĺĺ1 Váľosgazrlír|ko<lási ĺ!'s

Pénziigyi Bizottság dĺintését követően.

l8. Az ajánlatok felbontásán jclcnlótľe jogosulĺak: a.ilĺnlaĺkéľ(i a lrosz.cľzési cliáľásbarl ł.iĺlnlattcv(ilĺ

,vagy aján lattevok e|j áró képvi sc | ő inck je |cnlétĺét biztosítia'

|9, Az ajántati kłitöttsóg rrrinimális iĺ|íĺĺaľttnra: az ĺ$álllattéleli hatáľi<lii |c.jĺiľtĺiĺĺiI szjllllít<ltĺ 30 nap.

20. Amennyiben a szcľződós EU ahpokból ĺiuanszíľozĺĺt pľojck|ĺcl ós/vagy Jlľogľanlnla|
ka1lcsolatos, tigy annak nlegiclłi|ćsc: .läľgyĺ 

lresz-erzósi e|jáľlis az |)|-J alapoklxĺl ĺinallszítrlľott
pľojekttel és/vagy pľogľantmal nenr kapcsolalos.

f|. Egyébinľoľmációk:
a. Az ajánlat - taľtalonrjcgyzćkct kövctő - e|so o|dalaként f.cĺo|vasĺlla;: sz.el.epcl.iclt, amc|ybcrl

k<jzölni ke|| az ćrtékelós a|ír keľĺiló a<|atokal az ajírnlaĺĺĺlteli ĺi;lhíváshoz nlc||ékclt lllinĺłilran
meghatározoftak sz-eľinĹ. Az ajánlati árat nettó ćs bľuttó össz-cgbcn is nlcg kcl| adni'

b. Foľnrai előírások: Az ajánIatot íldslrall, f papír alapú pé|dánylrall, zÍľt csolnagolĺĺsban, tĺlválrbá
az eľedcti ajánlatot íľĺisr,édett (llenr szcrkesz.thcĺiĺ) foľlnátunlball egy e|ektľoniktls
adatlrordozón (CD, ĐVD vagy pendľive) * a papíľ alapťl pé|dányokat ĺaľtĺtlltlaz'.o zárl
csomagolásban ellrelyezvc _ a jelen ĺ,e|hívásban lncgadoĺl cílnlc közvct|eniil vagy postai ťl{ĺrlr

kclI bcnyŕljlaní az ajánlatlételi hatáľid(1 |eiáľtáig' A bcllyťljtotĺ łljánlaĺi pć|ĺ1lillyok köz'otĺi
eltéľés csetóll az crcdcti (írrltt) példálry az ilányadó. A csomagoláson

,,,I'E!ł.VEZESI ARAJANI.,AT _ UJ JoKI]SZ"
illetvc

,,Nenr trolrĺlratĺi ľeI az- ĺriánlattéte|i hatáľidłi lc.iłiľĺa c|iitt!''
megjelölésl' ke|l Í.e|ttintelni. Az ajánlat tovĺibbi ĺoľrnai kövcte|nlĺényei;

- Az a.jánĺat cręc|cti pó|dłirlyáĺ zsinĺiľľa|. |a1rĺrzhatóall össz.c kcl| ĺ.iiz-ni, a csĺlllró| rllalľicával
az ajánlaĺ elsö vagy hátsĺi la1ljáhoe iligzítcni' a nlatľicát le kcll bé|ycgez.ni, vźrgy az
ajirll|attcvo ľćszéľcll erľe.jogostl|tnak a|ĺi keIl íľni, úgy hogy a bó|yegzii, illcĺőleg az a|ĺlíľás
legalább cgy ľésze a nratľicíltl |egycn;

- Az. a.iŕrn|aĺ o|dalszámozása cggycl kczd(ĺĺĺitĺn és olĺ|alallkéllt niivekedjcrl. B|cgellĺ|(ĺ a
szöveget vagy számokaÍ vagy képet tartalnlazó ĺr|ĺ|alakat szĺĺnrĺlztti, az iiles o|ĺlalakat ncm

kc|l, de lehct' A cílllĺapot ćs a hĺĺtlapot (lta vannak) ncnr ke||, ĺĺc |shct száltrozlli' Az
ajánlatkérĺĺ ąlz etto| kiscbb nlóľtékbcll elĹéľő szĺinlozĺis| (p|. cgyes o|dalakná| a l^, ĺ|}

o|clalszánr) is kö,tclcs elfugadni, ha a tar.ĺalonr.iegyzćkbell áZ cgycs iratĺlk hclye
egyóľtclnríiell azonĺrsíthalĺi. Az, ajálllaĺkćľii a kisnrĺíľĺĺikben hiírnyos szĺĺnl<rzást

kiegészítheti, ha az a.j:in|atban valĺi tĺiiókozńdit.s, iĺ|ctve az aiáll|atĺa valĺĺ hivat'ktrzĺisa

éľĺ|ekébcn szükséges;
. Az ajánlatnak az elejĺln taľta|onl.iegyzćkeĺ kell tarta|lllaznia, ĺlrc|y a|a1ljírn az, rljállĺaĺban

szeľep|ő ĺĺoktltneĺr{uttltrk olctalszĺiltl ĺtlłtp.iáll nlegtalíllhaĺĺia|ĺ;
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- Az aján|atot két, - az ajźn|attételi felhívásban meghatározott számú * pé|dányban ke|l
beadni, az eredeti aján|aton meg kell jelölni, hogy az az eľedeti;

- Az aján|atban levö, minden dokumentumot (nyilatkozat) a végén a|ó ke|| ĺľnia az adott
gazdálkodó szervezetné| erľe jogosult(ak)nak vagy olyan sz.omé|ynek, vagy
személyeknek aki(k) erľe ajogosu|t szemé|y(ek)től íľásos felhatalmazjst kaptak;

- Az aján|at minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása e|őtt * módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot a|áíró szemé|ynek vagy személyeknek a módosĺtásáná| is
kézjeggyel kell ellátni.
Az aján|atok összeá|lításával és benyújtásával kapcsolatban felmcľÜ|t összes költség ĺz
ajánlattevőt terheli.

Ąán|attevőnek, ajánlatban megnevezett a|válla|kozójának, és adott ęsotbęn tz
a|ka|masság igazolásában ľészt vevő más szcľvczętnek az a|ábbi cégokmányokat kę|l az
ajánlathoz csatolni:

. az ajźn|atot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a cégnyilvánlosságró|, a bíľósági
cégeljárásról és a végelszámo|ásľó| szóló 2006. évi V. törvény 9. $ (l) bekezdés
szerinti aláírás.mintáját,

- a cégkivonatban nem szeľeplő köte|ezettségvál|aló(k) esetében a cégiegyzésľejogosu|t
személýől származő, az aján|at aláírására vonatkozó (a meghatalmazÓ és a
meghatalmazott aláíľását is tartalrnazó) írásos meghatalmazást,

- fo|yamatban lévő változásbejegyzési e|járás esetében a cégbíľósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséľtll a cégbíróság á|ta| megkĺt|c|ött
igazolás.

Az aján|atnak tartalmaznia kell az ajánlattevő ajánlattételi ľc|hívás fe|tételeiľe, a szerzŐdés
megkötésére a teljesítésére, valamint a kórt ellenszolgáltatásra vonatkozó kifejezett
nyilatkozatának eľedeti a|áírt példányát.

Ajánlattevőnek az ajánlatban meg ketl jelö|nie a beszeľzésnek azt a ľészét (részeit),
amelynek teljesítéséhez az aján|attevő alvá|lalkozót kíván igénybe vonni,
Amennyiben bármely, az aján|athoz csatolt okiľat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyaľ
nye|ven kerĺi| kiá|lÍtásra, ťlgy azt az ajánlattevő magyaľ rryelvű fordításban is kötęles
becsato|ni. A fordítás taľtalmának he|yességééľt az ajánlattev<5 fe|el.
Az aján|attétel során a küliinbijző deviz{k forintra történő átszĺmításánál az ąjánlattevönek
a referenciák tekintetében a felhívás megktildésének napján érvényes Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott devizaáľfo|yamokat kell a|kalmaznia, Az ajánlatban szeľeplö,
nem magyaľ foľintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszÁmitást taľtalmazó
iĺatot az ajánlatba csatolni sziikséges. Bárme|y okirat, igazolás, nyilatkozat stb.
vonatkoásában csak az alka|masság megállapításához sziikséges sorok (adatok,
információk) vonatkozásában szĹikséges az átsaĺmítást tartalmazó iratot becsatolni.
Aján|attevók kötęlęsek a megajánlott ajánlati áľ megbontásáľól szóló nyilatkozatot
hiánytalanu| kitöltve és cégszeľűen a|áírva az aján|at részeként csatolni.
Aján|atkérő nem teszi lehetővé a szeľződés teljesítése éľdekében gazdálkodó szeľvezet
(proj ektuírsaság) létľehozását.
Ajánlatkérő tájékoztatja aján|attevőket, hogy az eljárást megindító ajánlattéte|i
felhívásban, valamint a dokumęntációban szeľep|ő, meghatáľozott gyáńmányľa, típusra
történő hivatkozások csak a táľry je|legének egyértelmĺĺ meghatározása éľdekében
tö,fténtek. Aj ánlatkéľő azzat mindenben egyenértékíi teľnréket e |fogad'
A te|jesítés során keletkezłS, a szeruoi jogi védelem alá ęső aĺkotáson az aján|atkéľő
területi és időbeni koľ|átozás nélktili' kizáró|agos és harmadik személynek átadható
fe lhaszná| ás i j ogot szet ez az a| kotás (terv) átdo l g ozźsár a'

22. Äián|attétcli fclhívás megkĺilĺlésének, valamint a wryw.jozscfvaľos.hu honlapon tłirtónő
megie|entetésének időpontja: 20|7 , május 23 '

c.

d.

j.

k.

Budapest, 20 l 7. május i1Źś
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l. sz. n,elltlklct

FcloIvłsĺilap

a ,JĺĎzsefváľosĺ onkoľmányzntnak Kcľĺilcti tĘpíĺĺ.si Szrrbályz.atĺinłrk ćľ Szallírtyozńsi .l.cľvónck

beszcľzésc'' táľgyú közbcszcľzési érlékhaĺáľl c| ttellr r!ľil bcsz.cľz.ĺlsi c[iáľásbnll

Ájálr|attevő neve:

Aján lattev<ĺ székhelyc :

Ajíln lattevő adószálna :

Ajĺĺnlattevö levelczésĺ címe:

*az ellelrszolgáltatás tc|jes összege nlagában |bg|alja a ĺc|jesĺtĺis valalllcttllyi ktiltsćgćt

tKeltezés]

Ioégszcľii aláíl.ĺis 
I

Kij elölt kapcsolattarto :

K ije|ö|t kapcsolattaľtó e|éľhetiĺsége (te|cľon, Íhx,
e-mail):

Ar' aján|attevő által kćrĺ e lIcnszolgĺir|ĺatás
össz.ege* (nettó Ft {- Afa = brutto ľt)



2. s2, ł|,cĺléklcl

NYI|.,A].KOZÄ'ľ

a ,,Józsefváľosi Onkoľmányzatnak Kcrüleĺĺ |ĺpíĺósi Szabńtyzatánrrk ós Szabńlyorrtsi,|'cruénck
bcszeruésc'' tárgyťl köz'besz.crzési éľtćkha|áľt e| nctľl érő bcsz,ezćsi eljáľłisbĺll

szervezetetnmel szemben az a|áblri
aki:

nrint ĺrjírnlattcvi! nyilatkozonl, hogy vclcnl/gazĺ|ĺiIkodó
kizáró okok ncnl állrlak ĺbnlt, nlely sz.cľillt nelll lchct a.|ĺinlaĺlcvil'

Az eljárásba|l nern lehet ajánlattevo. ľĺ!sz.véĺelľe .ielelltkezo, IrlválIalkoz,ĺl, ćs neln vchct' ľészĺ
a| kalmasság i gazo lásában o lyan gaz.,dasłigi szeľe1tlćĺ' a k i

a) az a|ź,}bi bĺincseleknrélryek valalltc|yikét elkövcttc, éS a biincscĺcknlény clkövc|ésc az clnttilĺ iit
évben jogeľős bíľósági ítéletben megál|apíĺás| llyert, antĺg a bii'lĺcteĺl eliĺc(lcĺhcz ĺiiziĺĺ|ij hńlľr'rllyok a|ĺlI
lleĺlr mentesiilt:
ĺuł) aBtntetô.|.öľvénykölryvľol sz.ĺllćl l97B. évi IV. töľvény (a ĺovĺibbiaklmn: t97ĺl. ćvi lV. ĺtiľvćlly),
i||etve a Biintető'I'örvényk'önyvlo| szólÓ 20|2. ćvi C. Itiľvéĺly (a továbllinkbalr: |'}ĺk.) sz.cľinĺ'i
biinsz-ervezet.ben ľészvćtc|. ideĺĺrtve a bíincseIekIltélly bĺillsz-eľvez-cĺbcll t(jľténii e|k(ivetĺlséĺ isl
ab) az |978' évi IV' törvény sz,cľinĺi vcsetegctés, befĺl|yással iiz.érkedć.s, bcĺblyá.s v/ts/tľ|iisa,

vesztegetés nemzetktizi kapcsolatokban. beĺirlyás vásáľlłisa llclllz..cĺkozi kitpcsotaĺĺlktran, hűĺ|cll
kezelés, Iranyag keze|és, illetve a Btk. xxVII. ľe.jez.ctéllen nlcgha|ťlľozĺltĺ koľľu1loitis
[rűncse|eknrények' va|anrint a l}tk. szľľinli hiitlen kezclé.'^ vagy harlyag kcz-c|ĺis;
uc) az |978, évi |V. torvéIry szcľinti kĺi|tségvctési csa|ĺts, euľĺi1lai közôsségck pénz.ilgyi ĺJľdckcillcl<
lncgséľtése, il|etve a Btk' szeľinti kłiltségvetćsi csa|ás;
ad) az l978. évi lV. töľvélly, illclve a l}tk. szeľilrti ĺcľľoľcse|cklnény, valanlinĺ chhcz kapcsolóĺ|ĺl
ĺ'cIbujtás, biĺnsególy vagy kíséľĺct;
cłe) az |978. évi lV. törvény, i|lctve a Btk. szeľínĺi ;rólrzlnĺlsťts, valaltrint a Btk. szeľiltti teľľĺrľiz.tltus
finanszíľozása;
afl az 1978. évi lV. t<irvćny, illetve a l]tk. sz.eľillti enllrcľkcľcskcc|clenr, va|anrin( a l}tk' szeľinl'i
kényszennunka;
ag) az l978. évi IV. ttiľvény, illetvc a lJtk. sz.eľinti vcľscrtyt koľláĺĺlzó lncgállapoĺĺás közbeszcľzćsi és
kollcessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szerep|o szenté|yc's .ioga szeľinti, az, ą.).g) 1rolttokban l.clsoľo|takhoz hasĺrn|ĺi
biillcseleknlélry;
h) egy évnél ľégebben |ejáľt a<|ó-, vírlnĺjzetĺlsi vagy táľsadaĺolnbiztosĺĺási jáľulékĺizľtćsi
köte|ezet1ségélrek neln tett e|eget, kivóve, ha tańozásŕlĺ és az esetlcges kalnatol ćs lríságĺlt az a.jłin|al

vagy részvéte|ije|entkezés bcnyťljtĺisílnak idiĺponĺjáig nlcgÍizetlc vagy czck nlcgíĺz.ctĺlsćlc |ta|asz.tťrst

kapott;
c) végelszánlolás a|att áĺl, vonatkozásłilratl c.sőĺ|c|jĺiľĺis clľcnclcléséľiil sz-ĺi|tl bíľťlsłigi vĺlgzćsl
kozzétcttek, az eĺlene inclított fe|szánlolásicliáľást.iogcrtĺscll clľendc|tćk. vagy ha a gazĺ|asiĺgi szeľep|ő
szrmé|yes joga szeľinti hasonló e[iárĺis van folyanlłttban, vagy aki szenlć|ycs joga sz.cľint hasonló
helyzrtben van;
ĺ/ tcvékenységĺĺt fcIfiiggcsztcĺ1e vagy akinek tevcĺkcllységéĺ ľeltliggcsztc|ték;
e) gaz-dasági, illelve szakrllai tcvékenységével ka1rcsĺrlaĺban [ríĺrlcseĺeknlćlly cIkłivclćsc az- elnltih
háľonr éven belĺil.iogcľiis bĺťlsirgi ítélctbcn lllcgĺillapíĺĺist |lycľt.;

./) csetélreIl az. a.iánlatkélĺl [rĺz,onyíĺĺlni tuĺlja, hĺrgy az- aĺioĺr cl.iáľĺislralt lltcg|ĺísćľclĺc .iogta|arluI
be|.o|yásoIni az ĺrjłinlaÍ'kćlii ĺĺ(intĺí.shozataIi ĺ.ĺ:lyaltlatĺi1, vagy ĺrĺyall [rizalnlas^ inĺi:ľttlłĺciť:t' kísĺiľe|t

lnegsz.eľezní, anleIy jogtalan e|őnyt biztosítalla .szŕlllláľa a bcszcľzĺlsi eliáľásbĺrn. vagy koľírbbi
lrcszeuĺĺsi eĺiáľĺisbó| cbbo| az okbó| kizáľtłik, <!s a kízłiľĺis tc|ĺilltctćlrcll 'iĺrgĺlľvĺlslatľa nctn kcľii|ĺ' soľ źlz

éľintctt bcszcrzés i cljáľás lezĺiľu lásártó l sánl ítoll hĺrr ĺxl óvi g;

g/ tekinteÍébcn a kt)vetkcui' l-eItéÍe|ck valanre|yikc ĺltegvalĺisu| :
gĺl.) ncln az Ľtlľĺi1:ai [Jnió. az liuľópai Oazclasťlgi 'l'éľsćg vagy a Oazĺ|nsíli;i l:igyiitlInĺiköclĺjsi ćs
lre.ilcsztési SzcľvezcĹ tagáIlalnábalr, a Kcľcskcde|ĺni Világszeľvczeĺ ktĺzbcszcľzćsi ľrlcgĺilla1rodŕtsllan
ľćszcs áIlalllbau vagy az L]UMSZ |98' oikkében eIlr|ítet( |cngcľcntúli ĺrľszágĺrk ós tcľĺi|cÍck
bírľnlclyikében Yagy llelrl ĺlIyan ílIlalllbnn ľellĺicIkczik adóil|etosĺiggcl, anlc||ycI Magyaľĺrľszĺignak
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kettiĺs a<lózás elkeľĹilésérol szól<l egyczllrényc vatl' vagy anrc|lye| łlz Liuľĺipai lJllil'tllak kćtĺl|ĺ|łlti
megá||apodása varr a közbesz.,erzés tel.éIt,
gĎJ o|yan szabá|yozoĺĺ t(ĺzsdén nenl .|egyzcll táľsasĺig, ĺtlrloĺy a pénzlllosłts ćs a ĺcľľr)ľizllltrs
finatrszírczása nrcgclőz-ésĺiľól és nrcgakadá|ytrzjsárĺi| szťllĺi 2007' ćvi CXXXVI. tiiľvény 3' $ | polr|
ru).rb) vagy rc)-ł.d) alpontja szerinti ténylegcs tuIajdonĺlsĺr| nettl kćpcs lrrcgtrcvcztri, vagy
gc) a gazdasági szeľeplőben k<ĺzvetetlel} vagy közvc|lcllĺil tiĺ|rtr, nlinĺ 25Yoos tulaiĺtoni rĺisszľ| vagy
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi szelnély vagy szelllćlycs .ioga szľľitlt jogkćpcs s7.cľvczül'
amelynek tekintetében a ŕál alpont sz.eľinti ĺ.cltétcl fennáĺl;

I harmadik oľszagbe|i ál|ampo|gár Mĺlgyaroľszágon cngcdĺĺ|yhcz kötött |ilg|a|koztatÍlsa csetén łt

munkaĺigyi hatóság áltaI a lnunkaiigyi cl|enőľzésliil szĺiló |99íl. ĺlvi l,xxV. tłirvłĺlty 7/A. 5s-n ł|ap'ián
két évnél nenr légebbcIl.iogeľőrc clnclkedeĺ1 közigazga|ási . vagy annak Íbliilvizsgá|ata csctćn bílĺisági
- hatáľozatban nlegál|apítotl és a közpĺlntí költsĺlgve|ĺlsl)c |iiľlén(ĺ lrcĺizc|.ćsľc kiitclcz-ósscl vägy łtZ
idegenľendészeti hatóság által a haľnradik trrczágbcli ĺillanrpĺllgálnk bctlĺazásárĺ1| ĺ!s ĺartózkodásáľťlĺ
szóló töľvény szerinti közrendvédelnri bíľ.sággaI stljtotĺ jogszabá|yséľtćsĺ kiĺveteĺt o|.

Kelt:...

cégsz-erii aláĺrás
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.l. sg, n,cIIćk]et

Míisza kĺ lcĺľrĺsľl.clvczósi pl.o gľ:rln

a,JőzseÍválrosi Önkoľmányzatnak Kcľĺilcti Íłpĺtesi Szĺblĺ|yzĺrĺ:tnak ćs Sz;rllńtyozlĺsi Tcľvónck
beszeľzése'' tárgyŕl köz.beszcrz-ési érlćkhaĺĺiń cl nellr ól.i'i łrcsz.pľzésĺ cliĺĺrírslralt

A Józsefváros teljes közigazgatási tcriiletére kćsziilt lratályos KcľÜto|i l,llíĺĺisi Siarbĺilyzaĺ a
megalkotása és elfogadása óta e|te|t |0 év soľán tłjbbszijľ nróĺlosull ós az, e|lnúlĺ évtizľdllcn a
.iogszabályi környezet is je|entőscrl nrcgváltĺrz-oĺĺ. 

^ 
VIll' kcľii|dben zai|ó |.c'i|csztésck illctve łl

nragasabb szintíĺ új jogszabályi környezet llregkövcteli az ŕlj építési sz"ĺrbńlyzaĺ és sz.abłi|yoz.ási tcrv
elkészítését, a hatalyos a telepĹilés|.ej|csztés kotlccpciólĺl|, az iIrtcgľált tclcpíl|ĺ!sÍ.i:j|csz'ĺési
stratégiájáľól, valanrint az egyes ĺelepii|éslenclezćsi srrjátos.iĺrgĺlltćzmćnyckľiil szólĺ1 3 |Ą|20|2. (X|.ĺl.)
Korm. rendeletben foglalt tartalmi köveĺ:ellrrények és vé|elllényezcsi cliárasi ľcllĺlnck mcg|.c|c|t5cn nz
ajánlattételi dokumentáci<í me|lékletét képező szeľz(k|cttcľvczľĺ rc|lde|kczésci aIapiĺĺn'

NyelÍes ajánlattevő köteles a hatályos tervek ľc|tilvizsgálata ĺĺs a vonĺtkĺrzÓ Krrľllr. ľenĺJelctck c|iiil.tĺsai
alapjfu a beszeľzés tárgát képezó a|áblri teľvek és a hozzíl.iuk kapcso|ódó tncga|apoz..ĺl vizsgiĺ|atĺlk ĺ!s
az alátámasztó javaslatok eredményét összeĺbglalťl egyéb dĺrkulllenĺunlok hatáľic|ijn bc|iiIi ós
szeľződésszeľű e| készítésére :

l. Józsefváľos Kerĺ'ileti Épftesi Szabá|yzatál.ól szóló (,(,/2001. (xll' |2.) önk<rľIt:iĺnyz.ati ľcn<|clet

(JŐKÉSZ) alapján és új KeľĹiteti |ipítési Szabá|yzat (tJJ JTKÉs7.) ĺés Szabŕrlytrzłisi 
.I.eľv, ĺrz

a|źúánaszto mun karészekkel egyiitt ( a nlc l lék|ct szerint i tafl a lo nl ma | )
2, Környezeti vizsgá|at (anlennyibelr az elijz-ctcs nyilatkozaÍok a|apjáll sziikségcs)
3. orökségvéĺlelmihatástanulnrány(akttlalizálás)
A nenrzetgazdasági szenrpontból kiemeltjcIentősógíi koľnlány beľuházások ĺigyelcrnbevétc|évc|!

A fenti dokumentumokat a nyertes a.iánIatrevö a vĺltlatkozti .jogszĺrbályokban nreghatítlĺrz.,otl
rószletezettséggel és taľta|omma| köte|es elkésziteni:

l a teleptilésfejlesztés konccpcióľĺil, az intcgľálĺ telepü|ésfejlesztési sĺľat'ĺĺgiájáľĺĺl, valanrinI
az ewęs te|e1lĹilésrendez.ési saját<ts jogillĺéznrónyekľoĺ sz-ĺiló 3|4120|2. (xl.ĺl.) K<lrnr'
ľen<lelet

. az egyes teľvek, illetve programok kĺĺľnyez'cti vizsgálatáľól szÓló 2ĺ2005' (I. | |.) Kĺlľlrl.
rendelet

o a kulturá|is örÖkség véc|e|nléro| szó|ó 200|. évi |,XlV. ttirvĺĺlly
o Budapest llőváľos Rendez.ósi Sz.abályz;rtáľól (l.lł.sz) sztl|ó 5/20l5.(l|.|ó.) lr(ĺv. Kgy'

ľeIrdęIet
l Budapest Fővĺ{ltls TelepĹi|ĺlsszeľkezcti ].cľvéľol ('fsz'ľ) szóĺó 50/20l5.(|.28.) lr(ĺv. Kgy.

lra1áľozat
ĺzul lorÉsz teľvciIlek a keľĹi|ot ogész.eľe vollatkozó elkészítésc a t'oljes eljłiľás lc|blyĺatílsa nlc||ctt
tölténhet meg' a 314/fo|2. (Xl'8.) Koľln. rclldelcĺ 32. ij (3) bckezc|ĺĺseaĺa1ljĺĺn,a KoľntĺĺnyI.cn<|c|ct 5.

nlel|éklete szerinti taľtaInri követelnrények kii{elczö .iellcgiĺ Í.igyelcllrlrcvrjtc|ével és (l. lllellĺśk|c{c
szeľiItti egysóges jeĺkulcs haszná|atával.

Nyeftes ajánlattevo a ťenti c|ĺrkunlenttllllokat a tc|epĺilés|.ejlesztós koItcc;lciĺ5ľĺi|, az illtegľáIt

tcIcpÍilésfejIesZtéSi stľatégiájáľól, valaltlint az egyes te|epĹi|éslendezĺĺsi sajrito.s j<lgirttćz-ľtćllyekliĺl
szó|<i 3 |4/20|?. (XI'8.) Koľnl' len<lclctllell nlegltatáľozĺrtl el.iĺłrźisľcndllek nlcgÍ'clc|óoll ki)tcIcs
elkészítell i az alá bbi tel ies ítési hatáľiĺliĺk fi gyclcllllrevéĺc|ćvcl :
|' eloz-ctcs tzljékozÍatĺisi szĺl<aszhoz sz'ĺiksĺĺgcs ĺloktlnrclttĺiciĺi szĺil|í{lisa

a Koľmányrcllc|elet 37. {i-a alapján
f0 | 7 . sr-eptembeľ 30-ĺg

2,a, ĺinkoI.lnŕtlryzaton bclü|i vó|enrónyczcsi szakaszhoz sztikségcs c|oktltncntŕloiťl sz;ĺ|lítĺisa
20l 8. januát. 30-ig

2.Ił' vélenrónyezési szakasz.hoz sztikségcs dokulncrrtáció szá|lítása
a Koľlltállyľerlĺ|elęt 38' $-a alap.ján
20l8. ntá'ius 3 l-ig

t')
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3, véleményezett dokumentáció képvisel(1-tcsttile|i bentu|irĺiĺsáhttz szĺlksćges anyag szá||ítása
a Koľnrányrendelet 39. $ (2) bekez.ĺlĺisc a|apján
201 L augusztus 24-ig

4, á|lami Íbépítĺĺsz végsĺĺ sz.aktnai vĺ!|emĺillyćnck bckéľĺisćhez e|készítctĺ ĺoľv szítIlí|ásĺl
a Kormányľendelet 40. $-a a|apján
201 8. szeptenrbeľ 20-ig

5' végleges dokumentáció szállítása a végsĺĺ Képvisclő-lcstti|cti e|fugadáshĺlz
a Koľmányrendelet 43. $-a alapjáll
20l 8. október 25.ig

A tervek és a kapcsolódó vizsgálatok dokunrcntá|ĺisa:

l. előzetestájékoztatasiszakaszdokunlentáoioja
digitál is forlnátumban (. pd f kiterjcsz.tésberl) ćs papíľ a lapon
a Kormállyrendelet 37' $ (l) és (2) bekezdésc.szeľinĺ szÍiksĺlge.s ;ló|d:inyszánlban

f. véleményezési sz.akaszhozsztikségesĺlokunrentációszíl|liĺása
digitális foľmátumban (.pdf kiterjesztésbcn) és papíľ ala1rorl
a Koľmányľende|et 38. $ (2) bękezdése szęľint sziikséges pé|dányszántban

3. véleményezetldokumentációképvise|ő-testti|ctibetlluĺatása
digitális foľmátumban (.pĺ|f kitcljesŻtésbcn) és papíľ alapon
2 példányban

4. á|lami foépítész végső szaknlai véIenrényćllck nleg|"e le|ően e|kĺlszíĺett ĺ'eľv sz-á||íĺása

digitális foľmátumban (.pdf kiter.iesztésben) és papír alapon
2 pé|dányban

5' végleges dokumentáció szál|ítása
clígitális Í-'ormáttlmban ('p<|Í' kitcljesztésbeu), sz.cľkeszĺhető c|igitá|is * .iogszabá|yban
meghatáľozoffak szęľinti nyilvánĺaÍásra alkalmas . ĺśs (szabźúyraĺ: .doc vagy .ĺlocx
kiteľjesztésben; szabályozási terv: .dwg vagy 'dxf kite{csztĺlslrcll ós |chetősĺlg szľľitlt Map|nĺil
PIofessional pľogramba irnpoľtá|ható fbnnáĺunrbalr) digitá|is ľoľnrátunrbatl és papíľ n|apoll ĺl
Koľmányľelldelet 43. $ (2) bekezdése szcľĺnti pélĺtĺinyszánlban ós plusz 4 pélc|ĺĺrlyball

Nyet.tes aján|attevő a fenti tervek e|készítése soľ:ill az a|źńbi egycztcté.sek lef.olytaĺásrĺľa ktite|cs a

ĺ,'öépítész á|tal megjelö|t időpontban:

o A javaslatok egyeztetése a keľiileti Po|gáľrnestel.i F|ivata| éľiIrteĺt szeľvez-cti cgységcivel
o A teľv egysztctćsi anyagának |riz.ot1ság, testt.ileĺ előtti isnreľtct'ĺlse
o A terv lrenrutatása az éľintott |akosság (paľľlelség további ľĺlszľvcviii) szánláľa

Nycltes a.ján|attevő a ĺ.entiek szeľinÍí egyeztetéSck soľán kiiteles a tcľvczói vĺilaszok elkĺiszítésóľc, és
az egyez\etések soľál ąjánlatkéľii rĺlszćľŕĺl Í}c|nleľĹih, sziikséges változtatások beé1líĺéséľc a vćg|cgcs
dokunrentációba'

A beszeľzęs tálgyának megva|ósításá|roz sz'ükséges ala1ladatokaĺ, iní.oľlnációkat, a tcľvi ctiizlnĺlllyckeĺ,
koráblran a teľĺiletľc készĺilt te|epii|ĺĺsľcnĺ|czési tcľvek a|átálnasztĺi tlltlnkalćszci| az a.iánlatkĺiľő a
llye rtc s aj á n I aĺtevő rende l kezŕsćľc bocsá.i ti a.



.ĺ. sz' nt]Ilłklet

Ajánlaĺĺéĺel i Nyilĺttkĺlzat

a ,,JózsefváľosÍ onkormányzatnak Kcľĺilcĺi Í)pírósi Szrrblĺlyzaĺlĺlr:rk ós Sľ,lrbályozási T'crvćnck
beszerzĺóse'' táľgyú köz.besz'crzćsi ćrtéklratálr cl llclrr éľii bcszoľzćsi cliĺirásbłn

A|nlíľott nrint a a.jálr|aĺrcvő (székhcly: ......,..)
. (képviseleĺi jogkÖr/titulus negncvezćse) az ajálr|atlĺ!(c|i ĺ-clhĺvłislran tbg|a|t

ĺbľrrrai és taľta|mi követe|mény, utasítás, kikłĺtés és nliisz.aki |cíl.ás grndĺls á|t-ckinlésc Utĺin
valanrcnnyi

az alábbi nyilatkozatot tessziik:

l. Elfogadjuk, hogy ameltnyiben o|yan kiĺétclĺ tetlünk a.iánlatrlnkban' anli cllcntétbcn varr
aján|attéte|i felhívással, vagy annak me|léklcteivel, il|ctve łtz..ok lláľntcly Í-c||ć|c|ćvc|, ĺrkktlľ az
ajánlatunk éľvénýelen.

2' Az ajánlat beny(ljtrłsávaI kijelentjiik' hogy allrennyi[rcll nyeľtcs aján!aĺtt:vt)nck nyiIvńrlíĺilnak
bennÜnket, akkor a szeľződést megkötiiik és a sz-eľz.ődćsĺ tcljesítiiik ĺrz łliłinlat|ćĺcIi ĺi-.Ihívĺrsllĺtll,
allnak me| lékleteiben és az aj án latu ltkbĺln lęfektctcttck szeľillt.

3. Tudatában vagyulrk allttak, hogy kĺiziis aján|at oselén a köz.oscn ajánlalĺĺ tevők szľlllć|Ve nelrr
változhat seIrr a beszrcľzési eljáľás' scll] az annak a|apjárl rnegkČĺĺötĺ sz.cľz-iidćs tc|jcsíĺćse soľiill.
Annak is tudatában vagyunk, hogy a köziis ajálllat(cvők egyctcnl|cgcsen ĺ'elclősok ntillĺ| a
beszezési eliárás, nliltd az aľllak eľcc|nrényckłlllt nlegkötĺ5tt szeľző<|és teljcsí|'ćsc soľ/tll'

4. Kíjelentjiik, hogy amenlryiben minĺ nyertes ajĺĺnIattcvii kivĺiIasz{ásrĺl kcrĺi|ĺink, a sz.eľziiĺ|ĺést
megködÜk, továbbá az a.jánlattételi fe|hívásbaĺt, allnak nlc||ĺlk|ctciben ľtigzíĺctl áľtlbcszcľŕs| az
ajáIrlatban nreghatározotĺ díjćlĺ szeľződésszeľiiclt tel iesítitik'

Kelt:

cégszeľúi alłiír.rĺs

,.,Jť
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FELOLVASIIAP

a ,nlĺĺzsefváľosi tnkoľmányzatKeľü|eti Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
beszeľzése'' tárgyu közbeszerzę,si értékhatáĺ el nem érőbeszerzési eljárasban

Ąánlattevő neve: URBANITÁS Teľvező és Tanácsadó Kft.

Ajánlattevő székhelye: l 1 l l Budapest, Stoczek u. 19. tV. 3.

Ajánlattevő adószama: l 03ó8688.2.43

Ajánlattevő levelezési címe: l l l l Budapest, Stoczek u. 19. IV. 3.

Kelt: Budapest, 20 I 7.06.01.

Ł*r -{nl****
\.

a

-g;5fu3- 
lIll llrrĺlĺl1lr::;l,

tlltliĺIl l,i-'; Sĺĺlt.zr.l' tl' i0.

ii.ltv l izťl l's .t,t.ľÁcsĺ,L;i 
K t.t',

Telefon; 06-| ĺ 466 -20 | 8; 06-1 l 46642f0

Telefax:

E-mail: uľbanitas@urbanitas.hu

Kij elölt kapcsolattartó : Berényi Máľia

Kij elölt kapcsol attartó elérhetősége (telefon, fax,
e-mail):

06-l | 466-2018; 06-l I 466-4220

berenyi@urbanitas.hu

Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás
összege* (nettó Ft + Afa = bruttó Ft)

nettó 20.850.000 + f7yo 
^F^= bruttó 26.479.500 Ft

azaz nettó húszm illió.nyo'lcszázłitvenezer
foľint +27yo AFA,

ami bruttó huszonhatmil|ió.
négyszr{zhetvenkilencezeľłĺtszáz forint

*az ellenszolgáltatas teljes összege magában foglalja a teljesítés valanrennyi költségét

4s
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2. Felolvasólap

I]t a ,, ólzseÍv.átľosi Onkoľmányzatnak Keľü|eti Epítésĺ Szabályzatĺńnak és Szabályozási Teľvének
beszenése'' tźltgyťlkozbeszerzési értékhat{árt el nem éróbeszętzési eljáľásban

II;
t Ajánlattevő neve: Uľban.Lis Stúdió Teleptiléstendezési és Építészeti Kft.

l Ajánlattevő székhelye: 1031Budapest' Kađosa utcat9.Zl.
ł Ajánlattevó adósáma: |237t260.2-4t

Ü Ajánlattevőlevelezésicíme:1031Budapest,Kađosautcat9-Zl.
It

Telefon: 0612422257

Telefax: 0612422257

E-mail: uľban|is@uľbanlis.hu

Kijelölt kapcsolattartó: Liszkay Jĺózsa Kľisztĺna

Kijeltllt kapcsolattartó elérhetösege (telefon, fax,
e-mail):

06 30378 8025

liszkay@uľban|is.hu

Az ajánlattevő źL|?| kéľt ellenszolgáltatás
összege* (nettó Ft * Afa: bruttó Ft)

24.700.000.. B.t +6.669.000..Ft áfa =
31.369.000.-Fr

*az ellęnszo|gáitatÁs teles összege magában fog|a|ja a teljesítés valamennyi költségét
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Budapest,2017. május 31.
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tcéĄzeriĺ aláírás]

URBAN.LIS STUDII KFT
1o31 Budapest. Kadosá u' 19.21.

Adószám: 123712Ň.2Ą1
1 oÍ021 03.3t 431 5o4.0o00oo03
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FELoLvAsor,ĺ'p

a ,,Jĺízsefváľosi Onkoľmányzatnak Keľiiteti Építési Szabályzatának és Szabályozásĺ Teľvének
beszeľzése'' táľgyú kiizbeszeľzési éľtékhatáľt el nem érő beszerzési eljáľásban

Ajánlattevő neve: VÁTI Váľosépítési Kft. [koľábban: VT Városépítési Kft.]
Ajánlattevö székhelye: l 085 Budapest, József krt. 29.
Ajánlattevő adószáma: |3506726.f.42
Ajánlattevő levelezési címe: l085 Budapest, Jőzsef krt,29.

Kelt: Budapest,20|7. május 3l.

lcégszeru a|áírás|

,W
S".. 

,q 1ĺ
11. l-.,

Telefon: +36-v4t3-0959

Telefax: +36-v413-0958

E-mail: vatikft@vatikft.hu

Kijelölt kapcsolattaľtó: Paksi Szílvia szakmai vezető

Kijelölt kapcsolattaľtó eléľhetósége

(telefon, fax, e-mail):

te lefon : +3 6-30 /984 -6-9 85

fax: 06-11413-0958

e-mail: szilvia.paksi@vatikft.hu

Az aján|attevó á|ta| kért ellenszolgáltatás
összege* (nettó Ft + Afa = bruttó Ft)

25.000.000,- Ft + 6.750'000,- Ft AFA = bruttó
3l '750.000,. Ft, azaz összesen bľuttó
harm i ncerym i||iő -hétszázötvenezeľ for i nt.

*az ellenszo|gáltatás teljes összege magában foglalja a teljesítés valamennyi költségét
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1. sz. melléklet

Felolvasólap

a ,,Józsefvárosi önkormányzatnak Kerületĺ Építési Snbá|yzatának és Szabályozási Teryének
beszerzése'tźEgyúlkijzbeszeruési éľtékhatráľt el nem érőbeszeruési eljánásban

Ajánlattevő neve: KASIB Méľnöki Manager Iroda Kft.

Ąánlattevő székheýe: 1l83 Budapest, Üllöi út 455.

Ajánlattevő adószama: f279989+f43

Ajáĺrlattevö |evelezesi címe: l183 Budapest, Üllői rit 455.

*az e|lenszolgáltatás teljes iisszege magában foglalja a teljesítés valamennyi költségét

Buđapest 2017. június l.

Zajovics András

ügyvezető

Telefon: (06r)297 1730

Telefax:

E-mail: kasib@kasib.hu

Kij elölt kapcsolattartó : Stéger Tünde

KíjelöIt kapďsolattaľtó elérhetősége
(telefon,. farg e-mail) :

Telefon: (06 l) 297 1,916

E-mail: kasib@kasib.hu

Az ajĺánlattevő á|tal kért
eJlenszolgáltatás összege* (nettó Ft +

Afa= bruttó Ft)
33.100.000'Jt + 8.937.000,.tr.t Áľa. = bľuttĺó 42.037.000,.Ft

u)z


